ΔΡΑΣΗ

πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ
ΑΘ Η Ν Α > 0 1 Μ Α Ϊ ΟΥ
Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε την ημέρα της Πρωτομαγιάς σε τριώροφο εγκαταλελειμμένο νεοκλασικό κτίριο στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, στην κατάσβεση της οποίας συμμετείχαν ισχυρές πυροσβεστικές
δυνάμεις αποτελούμενες από 30 πυροσβεστικούς υπαλλήλους με 12 οχήματα, από τους 1ο, 2ο και άλλους όμορους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθηνών. Με την άφιξη
της πυροσβεστικής εξόδου έλαβε χώρα απεγκλωβισμός
δύο αστέγων, οι οποίοι είχαν βρει προσωρινό κατάλυμα
στο φλεγόμενο κτίριο. Λόγω της ασθενούς στατικότητας
του κτιρίου και των πολλαπλών ξύλινων δομικών στοιχείων του, η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη προσοχή, για τη διευκόλυνση της οποίας απετράπη η κυκλοφορία των οχημάτων στον παρακείμενο
δρόμο. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές
ζημιές στο κτίριο.

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

ΑΘ Η Ν Α > 0 1 Μ Α Ϊ ΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε υπόγειο χώρο τριώροφου κτιρίου γραφείων και διαμερισμάτων
της οδού Δεληγιώργη 47, στην πυκνοκατοικημένη περιοχή του Μεταξουργείου, όπου στεγαζόταν αποθήκη με είδη ρουχισμού. Εξαιτίας της εύφλεκτης καύσιμης ύλης, εκλύθηκε έντονος καπνός που επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή. Στο
σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τον 2ο και 1ο Π.Σ. Αθηνών, με 15 πυροσβεστικούς υπαλλήλους
και πέντε οχήματα, όπου επιχείρησαν κατάσβεση και έθεσαν εγκαίρως τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή
της σε γειτνιάζοντα κτίρια. Πέρα από τις εκτεταμένες υλικές ζημιές δεν υπήρχαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.
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ΔΡΑΣΗ

πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Α Ν Ο Ι Ξ Η _ Α Γ. Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ > 2 0 Μ Α Ϊ Ο Υ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε προαύλιο χώρο αποθήκης οικοδομικών υλικών, στην περιοχή της Άνοιξης του Δήμου Διονύσου. Στο συμβάν επιχείρησαν συνολικά 15 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε
οχήματα καθώς και τρία εθελοντικά οχήματα του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου και
έθεσαν εγκαίρως υπό έλεγχο τη φωτιά, αφού υπήρχε μεγάλη συσσώρευση εύφλεκτων (πλαστικών) υλικών. Επιπλέον
στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν προσωπικό και οχήματα εθελοντικών κλιμακίων του Δήμου Διονύσου
καθώς και των όμορων Δήμων Κηφισιάς και Ωρωπού.

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

ΦΩΤΟ: ΠΥΡΣΤΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α Θ Η Ν Α > 04 ΜΑΪΟΥ
Πυρκαγιά ξέσπασε εντός του πάρκου Κλωναρίδη-Φιξ στο Πατήσια, σε ακατοίκητο διώροφο διατηρητέο αρχοντικό του 1880, σημαίνοντας συναγερμό
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επί τόπου έσπευσαν
18 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 6 οχήματα, από τον
2ο και 9ο Π.Σ. Αθηνών, οι οποίοι προέβησαν σε επιχείρηση κατάσβεσης προκειμένου να μην επεκταθεί η
φωτιά στον πλούσιο περιβάλλοντα φυσικό χώρο, που
είναι γεμάτος με ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή και
αποτελεί ένα σημαντικό ζωντανό πάρκο και ελεύθερο
χώρο ανάπαυσης των κατοίκων μιας τόσο κεντρικής
περιοχής των Αθηνών.

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
ΦΩΤΟ: EUROKINISSI

Η ΡΑ Κ Λ Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ > 9 Μ Α Ϊ ΟΥ 2 0 2 0
Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου με την επωνυμία Critida S.A. πλησίον του οικισμού Φοινικιάς Ηρακλείου Κρήτης, όταν πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών της επιχείρησης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
αποτελούμενες συνολικά από 50 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και 16 οχήματα, από τις Π.Υ. Ηρακλείου και Ρεθύμνου
και από το Π.Κ. Μοιρών. Στις δεξαμενές της επιχείρησης αλλά και σε συσκευασίες εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου βρίσκονταν περίπου 200 τόνοι ελαιολάδου.
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ΛΟΥ Τ ΡΑ Ω ΡΑ Ι Α Σ Ε Λ Ε Ν Η Σ > 2 5 Μ Α Ϊ ΟΥ
Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία αγνοούνταν από τις απογευματινές
ώρες της Δευτέρας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Π.Υ. Κορίνθου στις οποίες συμμετείχαν επτά
πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τρία οχήματα, και σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε από το σωστικό
συνεργείο των πυροσβεστικών δυνάμεων, μετά από
πολύωρη πεζοπορία, αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας
σώα και αβλαβής. Το σήμα εξαφάνισης δόθηκε από το
κέντρο επιχειρήσεων του 112 και η κινητοποίηση των
εμπλεκόμενων δυνάμεων ήταν άμεση. Η αναζήτηση
της ηλικιωμένης, η οποία διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει
τον προσανατολισμό της μετά από μια συνηθισμένη περιπατητική δραστηριότητα στο δάσος του Γαλατακίου,
ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ
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ΔΡΑΣΗ

Λ Α Ρ Ι Σ Α > 2 8 Μ Α Ϊ ΟΥ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μετά τον κόμβο Πλατυκάμπου Λάρισας, στον κεντρικό
οδικό άξονα, με κατεύθυνση προς την Δημοτική Κοινότητα Αγιάς, όταν Ι.Χ.E. αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας και συγκρούστηκε σφοδρότατα με φορτηγό όχημα χαμηλού κυβισμού. Στο σημείο έσπευσαν επτά
πυροσβεστικοί υπάλληλοι και τρία οχήματα από τον 1ο Π.Σ. Λάρισας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε σύντομη διακοπή και ρύθμιση της διερχόμενης κυκλοφορίας οχημάτων παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. Από τη σύγκρουση ο οδηγός του Ι.Χ. ανασύρθηκε χωρίς τις
αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Π Ι Ε Ρ Ι Α > 0 3 Ι ΟΥ Ν Ι ΟΥ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 426ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος της αερογέφυρας του Βαρικού Πιερίας, όταν βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς υδρογονανθράκων, εξετράπη της πορείας του και
προσέκρουσε στα τσιμεντένια προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στην καμπίνα
του οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με έξι οχήματα προκειμένου να επιχειρήσουν
κατάσβεση, κατά τη διάρκεια της οποίας και για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της τροχαίας
εκτροπή της κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων στους παράπλευρους ανισόπεδους κόμβους Εφέσου και
Λιτοχώρου. Ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος εντοπίστηκε από τα πυροσβεστικά πληρώματα, με εκτεταμένα
εγκαύματα, χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.
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πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ζ Α ΚΥ Ν Θ ΟΣ > 0 5 Ι ΟΥ Ν Ι ΟΥ
Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τις βραδινές ώρες
της Παρασκευής, ανάμεσα στα ορεινά χωριά Μαριές
και Έξω Χώρα, της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων Ζακύνθου, η οποία και κατέκαψε ένα μεγάλο μέρος
παρακείμενων δασικών και αγροτικών εκτάσεων.
Από την πρώτη στιγμή και χάρη στην συντονισμένη
επιχειρησιακή διαχείριση του συμβάντος από τον
Διοικητή της Π.Υ. Ζακύνθου, Αντιπύραρχο Γεώργιο
Μπαλαούρα, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 28 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και 12 οχήματα, οι οποίες
σταδιακά ενισχύθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας,
από εναέρια μέσα, δύο Α/ΦΗ τύπου Canadair, δύο
Ε/Π (το Super Puma της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. με προσαρτώμενο κάδο και ένα Sikorsky S-64 ), μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος Ε.Μ.Α.Κ., ενώ
με ακτοπλοϊκό δρομολόγιο από την Κυλλήνη μετέβησαν στο νησί επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις,
δέκα υπαλλήλων και πέντε οχημάτων από τη Δυτική
Ελλάδα. Άμεση ήταν και η κινητοποίηση της τοπικής
αυτοδιοίκησης σε προσωπικό και μέσα, διαθέτοντας
οκτώ υδροφόρα οχήματα Ο.Τ.Α και έξι μηχανήματα
έργου, ενώ τις προσπάθειες των πυροσβεστών συνέδραμαν μέλη Εθελοντικής Ομάδας «Λιθακιάς»
και κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. Παρά την ολονύχτια μάχη
των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι ισχυροί άνεμοι
που έπνεαν στην περιοχή, φτάνοντας μέχρι και τα
9 Bf, δυσχέραιναν το έργο τους με αποτέλεσμα, να
ζητηθεί για προληπτικούς λόγους η εκκένωση του
οικισμού Μαριές, μετά από εντολή του Υφυπουργού
Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, για την οποία είχε πραγματοποιηθεί
από τους αρμόδιους της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Ζακύνθου, σχεδιασμός και μέριμνα ασφαλούς απομάκρυνσης και μεταφοράς των κατοίκων με λεωφορεία και υποδοχή τους σε οργανωμένα καταλύματα
της περιοχής. Λόγω της εκτεταμένης περιμέτρου της
πυρκαγιάς, σημειώνονταν συνεχείς αναζωπυρώσεις,
γεγονός που καθιστούσε απολύτως επιβεβλημένη
την παρουσία ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων
ακόμη και μετά τον πλήρη έλεγχό της. Χάρη στον
άριστο συντονισμό των εμπλεκομένων δυνάμεων του
μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων, την ετοιμότητα των πυροσβεστικών
υπαλλήλων υπό τη γενική εποπτεία του Διοικητή ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ζακύνθου, Πυράρχου Χρήστου Καλογερόπουλου και σε απόλυτη συνεργασία με τον Υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, ο κρατικός
μηχανισμός λειτούργησε άρτια και αποτελεσματικά,
διασφαλίζοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
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ΔΡΑΣΗ

ΚΟ Ρ Ι Ν Θ ΟΣ > 1 1 Ι ΟΥ Ν Ι ΟΥ
Η Π.Υ. Κορίνθου κλήθηκε να επέμβει στη διάσωση
ενός ζώου (αμνοερίφιο), μετά από πτώση του σε πηγάδι
βάθους 15 περίπου μέτρων στην περιοχή Ποσειδωνία Κορίνθου. Στο σημείο μετέβησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα εξοπλισμένα με την απαραίτητη διασωστική σειρά
εργαλείων και επτά πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Με
χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού (ανάπτυξη τροχαλίας τρίποδα) και αφού πραγματοποιήθηκε ο προβλεπόμενος και απαραίτητος έλεγχος ασφαλείας, κυρίως σε
ό,τι αφορά την πυκνότητα του αέρα σε οξυγόνο, η ομάδα
υποστήριξης εξασφάλισε την απαραίτητη προετοιμασία
στον διασώστη, ο οποίος με σταδιακή κατάβαση και συνεχή επικοινωνία μαζί τους, προσέγγισε το σημείο του
πυθμένα που βρισκόταν το άτυχο ζώο. Λόγω της στενότητας του χώρου και μετά την απαραίτητη πρόσδεσή του
ζώου με εφεδρικό ιμάντα διάσωσης, πραγματοποιήθηκε
παράλληλη ανάσυρσή του με τον διασώστη, ασφαλή μεταφορά του στην επιφάνεια, και παράδοση στον ιδιοκτήτη
του, χωρίς να έχει υποστεί κανένα τραυματισμό.

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ
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πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΚΟ Ρ Ι Ν Θ ΟΣ > 1 1 Ι ΟΥ Ν Ι ΟΥ
Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στον Ισθμό της Κορίνθου στο
74ο χλμ. στο ύψος του Καλαμακίου, στο ρεύμα
προς Αθήνα, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εξετράπη της
πορείας του, με αποτέλεσμα την ανατροπή και
πρόσκρουσή του στα διαχωριστικά κιγκλιδώματα.
Η Π.Υ. Κορίνθου έσπευσε στο σημείο με εννέα πυροσβεστικούς υπαλλήλους και τρία οχήματα και
προχώρησαν σε επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού των τριών επιβαινόντων. Κατά τη
διάρκεια της επιχείρησης, κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ.
πραγματοποίησε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας του
αυτοκινητόδρομου, ενώ ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.
παρέλαβε τα απεγκλωβισμένα άτομα με ελαφρά
τραύματα, διακομίζοντάς τα στο Κρατικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Α Π Ρ Ο Π Υ Ρ ΓΟΣ > 1 2 Ι ΟΥ Ν Ι ΟΥ
Σε δύσβατο σημείο και με σύμμαχο τους ισχυρούς ανέμους, πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες μεσημεριανές
ώρες της Παρασκευής, στην περιοχή του Ασπροπύργου σε χαμηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές
επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις φτάνοντας συνολικά τους 50 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, με 18 οχήματα, δύο
ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 ατόμων, το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Τ.Π.Ε.),
συνδρομή τριών μηχανημάτων Ο.Τ.Α, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία Ε/Π και τέσσερα Α/Φ. Το μεγάλης έκτασης ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς κατάφερε να οριοθετηθεί γρήγορα, χάρη στον άριστο συντονισμό επίγειων και
εναερίων δυνάμεων, αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενη απειλή επέκτασης ή προσέγγισής της σε κατοικημένη ζώνη.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΔΡΑΣΗ

δράσεις, νέα και
γεγονότα του
Πυροσβεστικού
Σώματος

ΣΥΣΚΕΨΗ

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Υ.ΕΘ.Α.

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Α Γ Ι Ο Ο Ρ ΟΣ > 1 2 Ι ΟΥ Ν Ι ΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου στον κόλπο Αράπης, στη θέση «Πετροβούνι», στο βόρειο
ακρωτήριο του Αγίου Όρους απέναντι από την Ιερά Μονή Ρόδα και δυτικά της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χιλανδαρίου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αυξανόμενες σταδιακά και
φτάνοντας τους 59 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, 20 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και τη
συνδρομή εθελοντών. Τρία μηχανήματα έργου της Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας συνέβαλλαν στη διάνοιξη αντιπυρικών
ζωνών, ενώ από αέρος πραγματοποιούσαν ρίψεις μέχρι και τη δύση του ηλίου, δύο Α/Φ τύπου Canadair και ένα
Ε/Π. Το μεγάλης έκτασης μέτωπο της φωτιάς, την έκανε ορατή και από τη Σιθωνία και το δύσβατο του γεωγραφικού
ανάγλυφου, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, δυσχέραινε σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών
δυνάμεων, οι οποίες επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας για να οριοθετήσουν το ενεργό μέτωπο, προκειμένου
να περιορίσουν την περιβαλλοντική καταστροφή του πευκοδάσους και να αποτρέψουν κάθε ενδεχόμενη απειλή
προσέγγισης της πυρκαγιάς στις Μονές. Μετά από πολύωρες και συντονισμένες προσπάθειες, η φωτιά τέθηκε υπό
έλεγχο, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν για κάποιες ημέρες σε κομβικά σημεία για να αποφευχθεί το
ενδεχόμενο τυχόν αναζωπυρώσεων.

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ ΓΟΣ > 1 9 Ι ΟΥ Ν Ι ΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες σε χώρο αποθηκών εργοστασίων κατασκευής και εμπορίας
ανταλλακτικών αυτοκινήτων με την επωνυμία MegaParts, και λιπασμάτων με την επωνυμία Billtec, στη λεωφόρο ΝΑΤΟ,
στην περιοχή Νέα Ζωή, στον Ασπρόπυργο. Η Π.Υ. Ελευσίνας με τη συνδρομή των όμορων Υπηρεσιών, έσπευσε άμεσα
στο σημείο, επιχειρώντας κατάσβεση με 50 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και 20 οχήματα. Για λόγους ασφαλείας,
κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη διακοπή κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης και εξέλιξης της πυρκαγιάς δεν αναφέρθηκαν κάποιος τραυματισμός ατόμου, ενώ με το πέρας
της κατάσβεσης διαπιστώθηκαν οι εκτεταμένες υλικές ζημιές των εργοστασιακών εγκαταστάσεων.
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Η προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου και η εξασφάλιση του
απαιτούμενου συντονισμού μεταξύ
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και των Ενόπλων Δυνάμεων αποτέλεσαν το αντικείμενο
ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, υπό τον Υπουργό ΕΘ.Α.,
Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης, εξετάστηκαν οι δυνατότητες συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων για
την αντιπυρική περίοδο 2020, καθώς και η διαθεσιμότητα των εναέριων μέσων. Συζητήθηκαν ζητήματα
σχετικά με τον γενικό σχεδιασμό
δασοπροστασίας - επιτήρησης,
ενώ εξετάστηκε λεπτομερειακά
η διάθεση, ανάπτυξη και διάταξη
επιτηρητικών και εναερίων μέσων
δασοπροστασίας. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ευχαρίστησε θερμά την πολιτική ηγεσία και όλα τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων για την άψογη
συνεργασία, ενώ τόνισε ιδιαίτερα
τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση
του κορονοϊού και δήλωσε: «Θεωρώ
ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα
μπροστά και νομίζω αυτό το καλοκαίρι, είναι ένα καλοκαίρι που μπορούμε από κοινού να αποδείξουμε
ότι οργανωμένα -με τη σοβαρότητα
και το σχέδιο που επιβάλλεταιμπορούμε να φέρουμε εξαιρετικά
αποτελέσματα. Άλλωστε αυτό που
από κοινού υπηρετούμε κάτω από
την ομπρέλα της αντιπυρικής περιόδου, δεν είναι τίποτα περισσότερο
από τρία Άρθρα του Συντάγματός

που αφορούν στην ανθρώπινη ζωή,
στην ανθρώπινη περιουσία και στο
φυσικό περιβάλλον. Νομίζω πως
ποτέ μια αποστολή δεν μπορεί να
έχει εν καιρώ ειρήνης περισσότερα
στοιχήματα να κερδίσει».
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
εξήρε τις προσπάθειες που καταβάλλει σε κάθε αντιπυρική περίοδο
το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων
Δυνάμεων και του Πυροσβεστικού
Σώματος, ενώ τόνισε τη σημασία
του διαρκούς συντονισμού με την
Γ.Γ.Π.Π. «Η δική μας αποστολή είναι να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες, ώστε τα περισσότερα, κατά το
δυνατόν, πυροσβεστικά μέσα -και
ιδίως τα αεροσκάφη της αεροπυρόσβεσης- να είναι λειτουργικά και
αποτελεσματικά [...]. Σε κάθε περίπτωση, στην έναρξη της αντιπυρικής
θα έχουμε ικανό αριθμό μέσων».
Ο Αρχηγός Γ.Ε.Ε.Θ.Α. Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος σημείωσε: «Αυτό το οποίο θα κάνουμε
σήμερα, θα είναι το επιστέγασμα
μιας προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες,
προκειμένου να προετοιμαστούμε
για την αντιπυρική περίοδο όπως

κάθε χρόνο».
Τέλος, ο Αρχηγός Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης
συνεχάρη τις Ένοπλες Δυνάμεις
για τη συμβολή τους κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο, κάνοντας
ιδιαίτερη μνεία στους πιλότους των
Canadair και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η καλή συνεργασία θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα και
για τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντώνιος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, οι Αρχηγοί
Γ.Ε.Α. Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος
Μπλιούμης, Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγος
Χαράλαμπος Λαλούσης, Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ,
ο Υπαρχηγός του Π.Σ., Αντιστράτηγος ΠΣ Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο
Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος ΠΣ Γεώργιος
Πουρναράς, ο Διοικητής του Εθικού
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.
Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ), Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου και άλλοι αρμόδιοι.
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