ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Περιφέρειας Αττικής, Δημήτριος Δρόσης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ
Στέφανος Κολοκούρης. Η προμήθεια των νέων πυροσβεστικών οχημάτων αφορά σε:
• 21 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 4x4 500 lt νερού,
• 12 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 4x4 4.000 lt
νερού και
•
2 ειδικά βραχιονοφόρα πυροσβεστικά οχήματα,
ωφέλιμου ύψους 20 m.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αφού ευχαρίστησε τη Διαχειριστική Αρχή
της Περιφέρειας Αττικής για την ενεργοποίηση και
την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης δράσης των
οχημάτων, αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή που
έχουν στον μηχανισμό της διαχείρισης κρίσεων. Μεταξύ άλλων ανέφερε χαρακτηριστικά: «…με αφορμή
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, η δωρεά αυτή
συμβάλλει στην ανύψωση του ηθικού των υπαλλήλων,
οι οποίοι πλέον θα χειρίζονται τον σύγχρονο εξοπλισμό. Με την πρόσφατη ψήφιση του νέου Νόμου για
την αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, βάλαμε τις βάσεις για τη θωράκιση
της χώρας μας, ώστε να δημιουργήσουμε έναν δυναμικό μηχανισμό, που θα διαχειρίζεται από τώρα και
στο εξής οποιαδήποτε κρίση προκύψει». Στην ομιλία
του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γεώργιος Πατούλης
τόνισε τα εξής: «… ενισχύεται ο στόλος της Πυροσβεστικής, με κεντρικό στόχο την προστασία των πολιτών,
του φυσικού περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότερη πρόληψη των πυρκαγιών. Για την Περιφέρεια Αττικής η καλύτερη θωράκιση των συστημάτων πρόληψης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, με τη δωρεά των
35 οχημάτων να αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη».
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, αναγνώρισε ότι η
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προμήθεια των νέων οχημάτων θα έχει αντίκρισμα και
θα συμβάλλει ουσιαστικά στη θωράκιση του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ τόνισε ότι είναι από τα πλέον σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα και
κατάλληλα για τις αστικές και τις δασικές πυρκαγιές,
αλλά και για κάθε είδους παροχής βοηθείας λέγοντας
χαρακτηριστικά: «…Οι δυνατότητές τους και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους, εξασφαλίζουν αποτελεσματικότητα και κατά συνέπεια, συμβάλουν στην τιτάνια προσπάθεια διάσωσης των δασών μας και εν γένει στην
αντιμετώπιση των καταστροφών. Η Περιφέρεια Αττικής έχει αποδείξει ότι είναι αρωγός και συνοδοιπόρος
μας. Όχι μόνο υλοποιώντας το εν λόγω πρόγραμμα,
αλλά και στις δύσκολες μέρες της πανδημίας μας παρείχε 10.000 μάσκες για την προστασία των συναδέλφων». Στην τελετή παράδοσης, παρέστησαν επίσης, ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου, ο Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος ΠΣ Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο
Επιτελάρχης Αντιστράτηγος ΠΣ Αλέξιος Ράπανος, ο
Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος
ΠΣ Γεώργιος Πουρναράς, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής με έδρα την Αθήνα, Υποστράτηγος ΠΣ
Χρήστος Λάμπρης και πλήθος πυροσβεστικών υπαλλήλων.

ΔΩΡΕΆ
ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ»
ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΌ
ΣΏΜΑ

Π

αρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε
στις 19 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
«Ελ. Βενιζέλος», η τελετή παράδοσης
στο Πυροσβεστικό Σώμα 20 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4x4,
ελαφρού τύπου, με δεξαμενή νερού χωρητικότητας
500lt, αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος,
δωρεά της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. και με
την υποστήριξη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
(Ε.Ο.Δ.), αξίας σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ. Τα
συγκεκριμένα οχήματα, που είναι πετρελαιοκίνητα, θα
χρησιμοποιηθούν κυρίως ως οχήματα πρώτης προσβολής, για εκτός δρόμου συμβάντα, αφού λόγω της
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κατασκευαστικής τους ευελιξίας, έχουν τη δυνατότητα
άμεσης προσέγγισης σε δασικές εστίες πυρκαγιάς,
ενισχύοντας παράλληλα τις δασικές περιπολίες που
στοχεύουν στην ταχύτατη καταπολέμηση των δασικών
πυρκαγιών.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε
την εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» και υπογράμμισε το
κοινωνικό πρόσημο της ουσιαστικής προσφοράς της,
λέγοντας: «Η Ελλάδα ενισχύει και βελτιώνει δομικά το
σύστημα πολιτικής προστασίας, εγγυώμενη την ασφάλεια των πολιτών της και των επισκεπτών απέναντι
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σε όλες τις προκλήσεις, ενώ αναφερόμενος στο σύστημα έκτακτης ανάγκης «112», αλλά και στις εναέριες
και επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος,
επεσήμανε: «φέτος είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ» για
την αντιπυρική περίοδο, καθώς το σύστημα έκτακτης
ανάγκης «112» έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναδιαταχθεί, ώστε
να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις ανάγκες της επικράτειας, ο στόλος αεροπορικών και επίγειων μέσων
έχει διευρυνθεί, ενώ το Σώμα διαθέτει φέτος 1.300
περισσότερους εποχικούς πυροσβέστες. Η Ελλάδα
εγγυάται ασφάλεια στους επισκέπτες της, αλλά πρωτίστως στους Έλληνες πολίτες» και τόνισε ότι η εν
λόγω τελετή και η άρτια εικόνα της Πυροσβεστικής,
αποτελούν ένα «ισχυρό μήνυμα» για τα εχέγγυα που
παρέχει η χώρα μας. Επιπλέον, απευθυνόμενος στο
προσωπικό της Πυροσβεστικής, χαιρέτισε τη γενναιότητα των γυναικών και των ανδρών που μάχονται με
πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλες καταστροφές, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν κάποιοι άλλοι φοβούνται, εσείς πέφτετε
στην κυριολεξία στη φωτιά, όχι γιατί δεν φοβάστε,
αλλά γιατί έχετε μάθει να δουλεύετε παρά το φόβο

σας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό
σας είμαστε όλοι υπόχρεοι».
Την εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Χαρπαντίδης,
ο οποίος μέσα από σύντομο χαιρετισμό εξήρε τη συνεισφορά, τη γενναιότητα και την ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, τονίζοντας ότι: «Η σημερινή
ημέρα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες & τους άνδρες
της Πυροσβεστικής. Σε κάθε ανάγκη, οι πυροσβέστες
σπεύδουν προς την κατεύθυνση απ’ όπου όλοι αποχωρούν. Σήμερα, εδώ, σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό
στην αυταπάρνησή σας. Και υποσχόμαστε ότι θα είμαστε κι εμείς, στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, παρόντες πάντα,
σε αυτό το ΜΑΖΙ που τόσο μοναδικά ορίζετε με το
έργο σας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, στην ομιλία
του ανέφερε: «…η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή
και ιδιαίτερη για μένα προσωπικά, για όλο το Πυροσβεστικό Σώμα και την πολιτική προστασία (…). Οι
αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, η φύση
της αποστολής και η μορφή του έργου που προσφέρει,
καθιστούν αναγκαίο τον κάθε μορφής μηχανολογικό
εξοπλισμό, ο οποίος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση,
ώστε το Σώμα να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των συμβάντων που καλείται να διαχειριστεί», ενώ αναφερόμενος στα οχήματα τόνισε:
«Οι δυνατότητές τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
τους εξασφαλίζουν αποτελεσματικότητα και κατά συνέπεια, συμβάλουν ουσιαστικά στην τιτάνια προσπάθεια διάσωσης των δασών μας. Η κατανομή τους θα
γίνει σε όλη την Ελλάδα, ανάλογα με τις πραγματικές

ανάγκες κάθε περιφέρειας». Κλείνοντας την ομιλία
του ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά την εταιρεία
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης,
οι οποίοι στέκονται αρωγοί και συνοδοιπόροι στο
απαιτητικό και επικίνδυνο έργο του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του στόλου των οχημάτων από τον Πρωθυπουργό και την Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, στη λήξη της οποίας ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος προσέφερε, στον Πρωθυπουργό
και τον Πρόεδρο της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, από
ένα αναμνηστικό πυροσβεστικό κράνος, και αναμνηστική πλακέτα του θυρεού του Πυροσβεστικού Σώματος στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκος Χαρδαλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Γεώργιος Καλογερόπουλος, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστράτηγος ΠΣ Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Επιτελάρχης, Αντιστράτηγος ΠΣ Αλέξιος Ράπανος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος ΠΣ
Γεώργιος Πουρναράς, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, Υποστράτηγος ΠΣ Χαράλαμπος
Χιώνης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Χρήστος Λάμπρης, ο Διοικητής του Ε.
Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου καθώς
και πολλά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.
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