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Μ

ε στόχο τον συντονισμό των δράσεων για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση της μεγάλης επιδημικής κρίσης που έπληξε τη χώρα
μας, η Γ.Γ.Π.Π. ανέλαβε τη σύσταση
τριών νέων επιχειρησιακών κέντρων, δύο εκ των οποίων λειτούργησαν αποκλειστικά
με προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Εφεδρικό Κέντρο «Ιχνηλάτησης» και το Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση
στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.
ΔΙ.Κ.). Τα σύγχρονα στρατηγεία των δύο κέντρων
στήθηκαν πάνω στην τεχνολογική υποδομή της Υπηρεσίας Επικοινωνιών εκτάκτου Ανάγκης «112» και στελεχώθηκαν συνολικά από 150 σπουδαστές, Δόκιμους
Ανθυποπυραγούς της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι
οποίοι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους εκπαιδεύτηκαν από επιστημονικά κλιμάκια του Ε.Ο.Δ.Υ.
και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας όρκο
για την πλήρη και εμπιστευτική διαχείριση απόρρητων πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αποστολή και ευθύνη του προσωπικού των
κέντρων είναι η διευκόλυνση επικοινωνίας των πολι-
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Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος-Μάριος Καραγιάννης & ο Διοικητής του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.
Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου στο Κέντρο Ιχνηλάτησης.

τών με αρχές Δημόσιας Υγείας και Προξενικές Αρχές,
η καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
γεωγραφικών κρουσμάτων, η συμπλήρωση ερωτηματολογίου (σε έξι διαφορετικές γλώσσες) από επιβάτες
πτήσεων εξωτερικού, η δειγματοληπτική τηλεφωνική
επικοινωνία με αφιχθέντες στην Ελλάδα, η επικοινωνία με πολίτες που διαπιστώνεται ότι προσβλήθηκαν από τον ιό, ή των ανθρώπων που έχουν έρθει σε
επαφή μαζί τους, προκειμένου να ενημερωθούν για
τα μέτρα πρόληψης και ταυτόχρονα για να τους παρασχεθούν οι κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή
παραμονή τους και την τήρηση των περιοριστικών μέ-

τρων (καραντίνα). Η επιλογή της στελέχωσης των δύο
νέων Επιχειρησιακών Κέντρων, πραγματοποιήθηκε με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί επιβάρυνση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο βρίσκεται στις δυνάμεις της πρώτης
γραμμής μάχης στη διαχείριση της πανδημίας. Η λειτουργία των δύο κέντρων που εφαρμόζει ένα μοντέλο
διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, με τον πολίτη να είναι μέρος της λύσης και σύμμαχος στην αντιμετώπιση
της κρίσιμης κατάστασης, εποπτεύεται από εποπτικό
κέντρο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου
παρακολουθούνται όλες οι εξελίξεις, στον συντονισμό των οποίων προΐσταται ο Υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς,
παρουσία του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Αξίζει
να σημειωθεί ότι με νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η Γ.Γ.Π.Π., αποκτά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα για
όσους έχουν νοσήσει από κορονοϊό, κηρύσσει σε κα-

τάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές για τη δημόσια
υγεία, ενεργοποιεί σχέδια που αφορούν τη δημιουργία πλωτών νοσοκομείων και έκτακτες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και κινητοποιεί σε συνεργασία με τα
αρμόδια Υπουργεία, τις υπηρεσίες και τους φορείς για
την υλοποίηση των σχεδίων αυτών.

33

Μάρτιος - Απρίλιος 2020/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

