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ΟΙ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΣΩΜΑ ΩΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Π

ρωτοβουλίες ιδιωτών, εταιρειών και
ιδρυμάτων, που σκοπό έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και
του εργασιακού βίου των ανθρώπων,
βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με αφορμή μία σειρά από
δωρεές που υλοποιήθηκαν τα τελευταία έτη, από το
2018 έως σήμερα, αποδέκτης των οποίων ήταν το Πυ-
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ροσβεστικό Σώμα.
• Ι.Σ.Ν. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ: 17.000 σετ στολής υπηρεσίας μαχίμων μονάδων, 17.500 τμχ. Άρβυλα Δασοπυρόσβεσης, 3.000 τμχ. υψηλά υποδήματα (μπότες)
πυρκαγιάς, 2.000 τμχ. Κράνη επεμβάσεων αστικών
πυρκαγιών και δασοπυρόσβεσης για όλους τους
εθελοντές πυροσβέστες του Π.Σ., 5.000 τμχ. Αντιπυρικές Κουκούλες πυρκαγιάς, 4.000 τμχ. Μάσκες

δασοπυρόσβεσης, 13.500 τμχ. Γάντια πυροσβεστών
δασοπυρόσβεσης, 2.000 Αδιάβροχα ανακλαστικά
χιτώνια, 10.000 Σωλήνες Χ.Π. 25mm.
•Π
 ΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ-Ε.Ο.Δ.: 20 πυροσβεστικά οχήματα
NISSAN NAVARA 2.3lt 160hp (4x4) King Cab Pro
diesel με με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 500lt.
• Eurobank EFG: 28 οχήματα (4x4) DACIA crossover
diesel (9 DACIA Sportive & 19 DACIA Prestige), 110
κράνη μοτοσυκλετών, 110 τζάκετ μοτοσυκλετών, 110
προστατευτικά θωράκων μοτοσυκλετών, 110 ζεύγη
γαντιών μοτοσυκλετών, 110 ζεύγη επιγονατίδων μοτοσυκλετών και 120 ζεύγη ελαστικών επισώτρων πυροσβεστικών μοτοσυκλετών.
•«
 ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ (ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ): πάσης φύσεως πυροσβεστικό υλικό, ανά την επικράτεια, όπως
οχήματα, ελαστικά, εξοπλισμό π.χ. σωλήνες.
• ALPHA BANK: Η Τράπεζα ALPHA BANK χορήγησε
1.000 ΑΣΤΙΚΑ και 1.000 ΔΑΣΙΚΑ κράνη.
• ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ/ΣΚΑΪ»: δύο πυροσβεστικά οχήματα diesel,
τύπου Pick up (4x4), ISUZU Extended Cab D-max,
με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης, με δεξαμενή
νερού 600lt.
•H
 ondos Center: ένα πυροσβεστικό όχημα τύπου
ISUZU Extended Cab D-max (4x4) Utility με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης, για τον 1ο Π.Σ. Αθηνών.
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: έξι πυροσβεστικά οχήματα, τύπου Pick up (4x4), ISUZU Extended Cab
D-max Utility, με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης,
με δεξαμενή νερού 500lt.
• ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ATTICA Α.Ε. & Ε.Π.Ε.: δύο πυροσβεστικά οχήματα NISSAN NAVARA 2.3 lt Double

Cab Pro (4x4) Diesel.
• ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ: ένα φορτηγό αυτοκίνητο
NISSAN King Cab Pro Diesel (4x4).
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» (ΤΗΙ):
ένα πυροσβεστικό όχημα NISSAN pick up (4x4) με
αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης.
• ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ & COCA COLA: δύο πυροσβεστικά οχήματα NISSAN pick up (4x4) με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης 2.3lt.
• Αγωγός ΤΑΡ AG: τρία βοηθητικά πυροσβεστικά οχήματα pick up (4x4) με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης για την Π.Υ. Σερρών.
•Δ
 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΣΕΧΙΑΣ: ένα όχημα Ford Ranger,
Double Cab, ένα όχημα VW Transporter (4x4),
τέσσερα τμχ. Trash Pumps Honda WT30, ένα τμχ

Από την παράδοση της δωρεάς μέσων ατομικής προστασίας (προστατευτικές μάσκες και γάντια) των εταιρειών Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ και
ΡΜΕ Α.Ε. στις 6 Ιουνίου στο Α.Π.Σ.
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of High Pressure Washer Nilfisk, ένα τμχ αεροσυμπιεστή, ένα τμχ. Φορτιστής μπαταρίας αυτοκινήτου
/ εκκινητής, 150 τμχ. φακών Peli 3315 ZO LED, 140
τμχ. Πυροσβεστικές μπότες HAIX FIRE EAGLE, 85
τμχ. αδιάβροχα, 140 τμχ. Half Face Προστατευτικές
προσωπίδες Dräger, 135 τμχ. Full face Προσωπίδες
Dräger, ένα τμχ. γρασαδόρος, 15 τμχ. πυροσβεστικών φανών, 160 τμχ. γυαλιών 3M, για τις ανάγκες
της Π.Υ. Μεγάρων.
• IBERDROLA RENOVABLES: 4.000 χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης.
•Σ
 ΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.: 10.000 χειρουργικές μάσκες μίας
χρήσης.
• COSMOMED S.A.: 100.000 χειρουργικά γάντια latex
μιας χρήσης.
• ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ και ΡΜΕ Α.Ε: υγειονομικό υλικό (προστατευτικές μάσκες και γάντια).
Το Πυροσβεστικό Σώμα διαμέσου του Αρχηγού, Αντιστρατήγου ΠΣ Στέφανου Κολοκούρη, εκφράζει την
ειλικρινή ευγνωμοσύνη του σε όλους τους εκπροσώπους των εταιρειών για τις παραπάνω πολύτιμες
ενέργειες προσφοράς και αλληλεγγύης, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες καλύπτουν πραγματικές ανάγκες, ενισχύουν την παραγωγική δύναμη του
Πυροσβεστικού Σώματος, διευκολύνουν το έργο του
και αναβαθμίζουν την επιχειρησιακή του δράση, κυρίως σε περιόδους ανθρωπιστικής και οικονομικής
κρίσης. Εξάλλου κάθε δωρεά δεν αποτελεί απλά μία
έμπρακτη υλική υποστήριξη, αλλά είναι μια ουσιαστική
πράξη ευθύνης και μια στοιχειώδης μορφή αναγνώρι-
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σης του έργου που επιτελείται καθημερινά από το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται κάτω από
αντίξοες συνθήκες και με περιορισμένους πόρους.
Αξίζει να τονισθεί ότι τα ευεργετήματα των δωρεών
έχουν τελικό αποδέκτη το ίδιο το κοινωνικό σύνολο,
αφού ενισχύεται η διατήρηση της ασφάλειας και της
προστασίας των συμπολιτών μας. Κάθε κοινωνία ευημερεί και αναπτύσσεται όταν αισθάνεται ασφαλής.
Και αυτό το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης είναι το
εφαλτήριο για την εκπλήρωση του καθήκοντος των
πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι στηρίζουν από
την πρώτη γραμμή μάχης το σύστημα της πολιτικής
προστασίας της χώρας μας σε κάθε απομακρυσμένο
σημείο της.

Από την παράδοση της δωρεάς του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος»

ΤΕΛΕΤΉ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ
35 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ
ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Π.
«ΑΤΤΙΚΉ 2014-2020»

Π

αρουσία του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου, στις
εγκαταστάσεις της 1ης Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, η
τελετή παράδοσης στο Πυροσβεστικό
Σώμα τριάντα πέντε (35) πυροσβεστικών οχημάτων,
στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 20142020, σύμφωνα με την οποία το Πυροσβεστικό Σώμα
εξασφάλισε τη χρηματοδότηση πράξης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 20142020», με τίτλο «Εξοπλισμός Αντιμετώπισης Φυσικών
και Ανθρωπογενών Καταστροφών στην Περιφέρεια
Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. Στην τελετή παρέστησαν,
ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης

Αττικής, Γεώργιος Πατούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής, Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) της
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