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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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ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Επίσκεψη Υφυπουργού
Εσωτερικών στο πυροσβεστικό
φυλάκιο Σεϊχ Σου
Για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας στη Βόρεια Ελλάδα
ενημερώθηκε ο Υφυπουργός
Εσωτερικών (Μακεδονίας και
Θράκης), Θεόδωρος Καράογλου, στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στις 18 Μαΐου, στο
Πυροσβεστικό Φυλάκιο του Σέιχ
Σου.
Ο Συντονιστής Επιχειρήσεων
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων
Βαρσάμης, ανέλυσε στον κ. Καράογλου τις αλλαγές που έχουν
δρομολογηθεί, ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην
ενίσχυση του προσωπικού με
επιπρόσθετους εποχικούς πυροσβέστες, στη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και στην
αύξηση των κονδυλίων.
Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, ο Υφυπουργός ενημερώθηκε για την πρόταση δημιουργίας δυο νέων Πυροσβεστικών
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Σταθμών (στον Εύοσμο, για τη
δυτική Θεσσαλονίκη και στα όρια
του δήμου Θερμαϊκού, για την
ανατολική πλευρά της πόλης),
όπως επίσης και για την πρόθεση αναβάθμισης των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Λαγκαδά
και Σταυρού σε Πυροσβεστικούς
Σταθμούς. Στο τέλος της ενημέρωσης ο κ. Καράογλου ανέφερε
πως «το Υπουργείο Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) βρίσκεται στο πλευρό των

ανδρών και των γυναικών της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι
οποίοι με αυταπάρνηση προσφέρουν καθημερινά τον καλύτερο
εαυτό τους ... στη δασοπροστασία. Επιπλέον επεσήμανε ότι η
νέα αντιπυρική περίοδος ξεκινά
με τις καλύτερες συνθήκες αφού
από την Πολιτεία έχει δοθεί περισσότερη οικονομική βοήθεια
και έχει ενισχυθεί το έμψυχο δυναμικό. Τέλος αναφέρθηκε στην
πολύτιμη αρωγή των στελεχών
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
των εθελοντικών οργανώσεων
καθώς και όσων συμμετέχουν
ενεργά σε αυτή την προσπάθεια.

Συνεργασία μεταξύ
Π.Σ. και Υ.Π.Α.

Παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρατήγου ΠΣ Στέφανου
Κολοκούρη και του Διοικητή της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) Γεωργίου
Δριτσάκου, πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου, συνάντηση εργασίας μεταξύ κοινών
εκπροσώπων, για τη θεσμοθέτηση και υπογραφή διαδικασίας συντονισμού στη χρήση
του εναέριου χώρου από τα ΣμηΕΑ του Π.Σ.,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις
της Υ.Π.Α. και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες,
προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές ανάγκες του Π.Σ.,
υπό τους όρους της μέγιστης ασφάλειας
πτήσεων. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αρχηγού Π.Σ.
παρέστησαν, ο Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος
ΠΣ Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος
ΠΣ Γεώργιος Πουρναράς, ο Διευθυντής Δ/
νσης Πυρόσβεσης, Αρχιπύραρχος Μιχαήλ
Χάλαρης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, Πυραγός
Μαγέτος Χρήστος, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Υ.Π.Α. Ζαφείρης Ταμπακίδης, ο
σύμβουλος Διοικητή Υ.Π.Α. Νίκος Λύρης, η
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κανονισμών
Αεροναυτιλίας, Γεωργία Γλιάτη και ο Τμηματάρχης Οργάνωσης Εναέριου Χώρου Επαμεινώνδας Αμωράτης.

δράσεις, νέα και γεγονότα του Πυροσβεστικού Σώματος

ΣΥΣΚΕΨΗ

Σύσκεψη-Αποτίμηση έργου Α΄ εξαμήνου 2020
στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ.
Με πρωτοβουλία του Αρχηγού
του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου ΠΣ Στέφανου Κολοκούρη,
πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου
σύσκεψη με θέμα «Αποτίμηση έργου
Α΄ εξαμήνου 2020», στην αίθουσα
συσκέψεων του Αρχηγείου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν 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 Χαράλαμπος
Χιώνης, καθώς και οι Διευθυντές των

Διευθύνσεων του Επιτελείου. Σκοπός της σύσκεψης ήταν η υποβολή
απολογιστικού υπομνήματος των πεπραγμένων ενεργειών σε διαταγές
που είχαν εκδοθεί, η αποτίμηση των

δράσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί
και αυτών που εκκρεμούν, καθώς επίσης και μία σύντομη ενημέρωση επί
των τρεχόντων θεμάτων από τους
Διευθυντές των Διευθύνσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά
πραγματοποιείται σύσκεψη στο Α.Π.Σ.
βασιζόμενη στην έννοια της αποτίμησης ενεργειών ανά Διεύθυνση, σε
συνάρτηση με τα άρθρα 84 & 85 του
Νόμου 4662/2020 που αφορούν τις
οριζόμενες αρμοδιότητες των Διευθύνσεων εκάστου Κλάδου, αλλά και
των εκδοθέντων διαταγών που καθορίζουν τις προγραμματιζόμενες
συγκεκριμένες δράσεις τους ανά θεματικό άξονα.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο
των Υγειονομικών Κλιμακίων Ελέγχου της Γ.Γ.Π.Π.

Εν όψει της έναρξης των διεθνών πτήσεων και
στo πλαίσιο εφαρμογής πρωτοκόλλων που αφορούν
τη δημόσια υγεία, αλλά και την ασφαλή λειτουργία
των αεροδρομίων, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, επι-

σκέφτηκε 18 αεροδρόμια της χώρας, ενώ ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου επισκέφτηκε άλλα έξι, προκειμένου να συντονίσουν όλες τις διαδικασίες ασφαλούς έναρξης
λειτουργίας τους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους
αρμόδιες Αρχές και με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς (Υ.Π.Α, Φορείς Διαχείρισης Αεροδρομίων, Στελέχη των Ε.Δ., της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. Με διαταγή του
Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστρατήγου ΠΣ Στέφανου Κολοκούρη, το προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσίες των
αεροδρομίων που εδρεύουν σε 27 πόλεις σε όλη την
επικράτεια, παράλληλα με τα καθήκοντά του, θα συνδράμει το έργο των Υγειονομικών Κλιμακίων Ελέγχου
(Υ.Κ.Ε.), ενώ σύνδεσμος με το Υ.Κ.Ε. ορίζεται ο εκάστοτε Διοικητής της Υπηρεσίας Π.Σ. του Αεροδρομίου.
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