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ΤΕΛΕΤΗ

Ολοκλήρωση εκπαίδευσης Χ.Β.Ρ.Π.

Παρουσία του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γεώργιου Μάριου Καραγιάννη και της
εκπροσώπου της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, MarieChristine Jaunet, πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου,
η τελετή ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης του δωδεκαήμερου σχολείου σχετικά με την αντιμετώπιση Χημικών
Βιολογικών Ραδιολογικών Πυρηνικών (Χ.Β.Ρ.Π.) περιστατικών, στις εγκαταστάσεις της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. στην Ελευσίνα.
Οι δεκατέσσερις εκπαιδευόμενοι, από όλες τις Ε.Μ.Α.Κ.
της χώρας, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα εκπαίδευσης, από Γάλλους εκπαιδευτές, σε
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στις
μεθόδους αναγνώρισης, επέμβασης, αντιμετώπισης και
απολύμανσης σε ένα Χ.Β.Ρ.Π. συμβάν ή σε ένα συμβάν
Τεχνολογικού Ατυχήματος (Τ.Α.). ώστε με την κατάρτισή
τους να αποτελέσουν τους «πυρήνες» για την μετεκπαίδευση των πυροσβεστών σε όλη την Ελλάδα. Την τελετή
τίμησαν με την παρουσία τους, ο Διοικητής του Ε.Σ.Κ.Ε.
Υποστράτηγος ΠΣ Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Υποδιοικητής της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Πύραρχος Δημήτριος Πατράκης,

Ανώτεροι Αξιωματικοί του Π.Σ., καθώς και πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε κατόπιν
πρωτοβουλίας της Γ.Γ.Π.Π. σε συνεργασία με τη Γαλλική
Πρεσβεία, η οποία χρηματοδότησε και την υλοποίησή της.
Στις 19 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού αυτού
προγράμματος RCH2, πραγματοποιήθηκε άσκηση μικρής
κλίμακας, στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ» στην περιοχή της Μαγούλας
Αττικής.
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Βράβευση του Π.Σ. από το Υπουργείο Εσωτερικών
Μακεδονίας & Θράκης
Με αφορμή τη λήξη της αντιπυρικής
περιόδου διοργανώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου, στο Διοικητήριο του Υπουργείου
Μακεδονίας & Θράκης από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Καράογλου, εκδήλωση αφιερωμένη στην
προσφορά του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί στην
ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας &
Θράκης και των μελών 24 εθελοντικών
ομάδων του Ν. Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, ο Υφυπουργός επιβράβευσε την άριστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διάθεση
για αδιάκοπη προσφορά των ανδρών
και των γυναικών που, ως ισχυρός βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους κατά την

φετινή αντιπυρική περίοδο. Εκ μέρους
του Πυροσβεστικού Σώματος την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο Συντονιστής
Επιχειρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Βαρσάμης. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η
απονομή τιμητικών πλακετών στους
συγγενείς του Πυρονόμου Τσαλή Δημήτρη και του Πυρονόμου Σάββαρη
Σάββα, οι οποίοι «έπεσαν» εν ώρα κα-

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στις 5 Δεκεμβρίου, ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βράβευσε τους εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, εξαίροντας το έργο τους και τονίζοντας
ότι «ο εθελοντισμός είναι η μεγαλύτερη λεβεντιά»! Το βραβείο παρέλαβε ο
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος
(Π.Ε.Ε.Π.Σ.), εθελοντής Πυρονόμος Σεραφείμ Τσιουγκρής, ενώ στην τελετή
παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς,
και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος
Ματθαιόπουλος. Την ίδια ημέρα, η αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Π.Ε.Ε.Π.Σ. επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ο
οποίος εξήρε την προσφορά των Εθελοντών Πυροσβεστών, δηλώνοντας την
αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη σε όποια προβλήματα αντιμετωπίζει ο
θεσμός και χρειάζονται άμεση διευθέτηση. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Π.Σ. ευχαρίστησε εκ μέρους του συνόλου των 2.000 περίπου Εθελοντών Πυροσβεστών
τον κ. Πρόεδρο για την πρόσκληση και την υποδοχή και δήλωσε πως αποτελεί
ιδιαίτερη τιμή για τον θεσμό η διαρκής στήριξη και αναγνώριση του έργου των
Ελλήνων Εθελοντών Πυροσβεστών.
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θήκοντος, την 1η Μαρτίου 2019 και στις
28 Σεπτεμβρίου 2018 αντίστοιχα. Προς
τιμήν των δύο ανδρών κρατήθηκε στη
μνήμη τους ενός λεπτού σιγή. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίδοση
τιμητικών διακρίσεων σε εθελοντικές
ομάδες της Θεσσαλονίκης, για την
πολυεπίπεδη προσφορά τους. Στην
εκδήλωση παρέστησαν οι Διοικητές
των ΠΕ.ΠΥ.Δ Κεντρικής Μακεδονίας,
Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Παχίδης,
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
Αρχιπύραρχος Μάριος Αποστολίδης, ο
Διοικητής ΔΙ.ΠΥ.Ν. Θεσσαλονίκης, Αρχιπύραρχος Δημήτριος Κοντογιάννης,
καθώς και Διοικητές και προσωπικό
από Υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας και τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Θεσσαλονίκης.
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΟΡΤΗ

Εορτασμός των Αγίων
Tριών εν καμίνω Παίδων

Βράβευση
του Π.Σ. από
το Ελληνικό
Ινστιτούτο
Εξυπηρέτησης
Πελατών
Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος
βραβεύτηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο
Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), για την
προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής στις 12 Δεκεμβρίου.
Το βραβείο εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος παρέλαβε ο Υπαρχηγός
Επιχειρήσεων, Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης προβλήθηκε ολιγόλεπτο
οπτικοακουστικό υλικό με φωτογραφικά
στιγμιότυπα από πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης, τονίζοντας ότι «αυτό το βραβείο
ανήκει στο σύνολο των ανδρών και γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος που
εργάζονται σκληρά, δίνουν τη μάχη τους
καθημερινά με την πύρινη λαίλαπα και
με μεθοδικότητα πετυχαίνουν αυτό που
η Πολιτεία τούς όρισε να εκτελούν, που
δεν είναι τίποτα λιγότερο από το καθήκον τους, με αυταπάρνηση, προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου, για να είναι οι
πολίτες αυτής της χώρας ασφαλείς και ο
δασικός πλούτος προστατευμένος».

Στις 17 Δεκεμβρίου τελέσθηκε η
καθιερωμένη δοξολογία για τον εορτασμό των Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος, στον Μητροπολιτικό
Ναό Αθηνών. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Ευρίπου κ. Χρυσόστομος, που εκπροσώπησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμο Β’, παρουσία του Διευθυντή της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη κ. Νεκταρίου
Κιούλου. Στην τελετή παρέστησαν ο
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Ελευθέριος Οικονόμου ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας,
Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος Μάριος Καραγιάννης, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής
Προστασίας Στρατηγός ε.α. Βασίλειος
Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής
και Ασύλου, Πάτροκλος Γεωργιάδης,
ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γεώργιος
Πατούλης εκπρόσωποι της Βουλής
και των κομμάτων, Γενικοί και Ειδικοί
Γραμματείς Υπουργείων, εκπρόσωποι
των Αρχηγών Γ.Ε.ΕΘ.Α. - Γ.Ε.Σ. - Γ.Ε.Ν.
-Γ.Ε.Α. - ΕΛ.ΑΣ. - Λ.Σ/ΕΛ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ. Από το Π.Σ. παρέστησαν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων,
Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, ο Υπαρχηγός Υποστήριξης,
Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, ο Συντονιστής Υποστήριξης του Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ
Αναστάσιος Σωτήρχος, ο Διοικητής

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Π.Υ. Δ/Α ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ
Νικόλαος Σπαής, ο Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε.
Υποστράτηγος ΠΣ Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, o Επιχειρησιακός Συντονιστής
με έδρα τον Πειραιά, Υποστράτηγος
ΠΣ Ιωάννης Πετρούτσος καθώς και
πλήθος Αξιωματικών, Υπαξιωματικών
και Πυροσβεστών, επίτιμοι Αρχηγοί και
Υπαρχηγοί του Σώματος, συνταξιούχοι
συνάδελφοι, εκπρόσωποι εθελοντικών
ομάδων και συνδικαλιστικών φορέων.
Με το πέρας της δοξολογίας αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού και ακολούθησε εκδήλωση στη
Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.). Παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πανελλαδικά.
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Ενεργοποίηση του «112»

Την παρουσίαση της πλήρους λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112», ο οποίος θα ενεργοποιηθεί επιχειρησιακά την 1η Ιανουαρίου 2020, παρακολούθησε στις 19 Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την υλοποίηση του έργου κατά
τη διάρκεια σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς,
ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ
Βασίλειος Ματθαιόπουλος, υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι των εταιρειών τηλεπικοινωνίας που συμμετείχαν στο
έργο. Ξεναγήθηκε στο τηλεφωνικό κέντρο που λαμβάνει
τις κλήσεις πολιτών και παρακολούθησε επίδειξη-αναπαράσταση συμβάντος, ενός τηλεφωνήματος από τον Όλυμπο,
όπου το σύστημα εντόπισε άμεσα τη θέση του ορειβάτη.
Ακολούθησε επίδειξη αποστολής προειδοποιητικού μηνύ-
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ματος. Στην ολοκληρωμένη μορφή του το «112» περιλαμβάνει εισερχόμενο σκέλος, όπου οι πολίτες μπορούν να
καλούν για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη από οπουδήποτε
στην ΕΕ, και το νέο εξερχόμενο σκέλος, χάρη στο οποίο
πολίτες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές θα λαμβάνουν προειδοποιήσεις μέσω μηνυμάτων σε περιπτώσεις
καταστροφών. Τα μηνύματα δεν επιφέρουν οποιαδήποτε
χρέωση. Θα είναι γραμμένα στα ελληνικά και τα αγγλικά, θα
είναι προσαρμοσμένα στο είδος της εκάστοτε καταστροφής
και θα παρέχουν οδηγίες και μέτρα αυτοπροστασίας. Οι πολίτες που διαθέτουν «έξυπνες» συσκευές (smartphones)
δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια ώστε να
λάβουν προειδοποιητικά μηνύματα, πέραν του να διατηρούν ενημερωμένο το λογισμικό του κινητού τηλεφώνου
τους. Όσοι διαθέτουν συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας
θα χρειαστεί να εγγραφούν στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ίδιο ισχύει για
όσους επιθυμούν να ειδοποιούνται μέσω email ή φωνητικού
συναγερμού.

