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Υ

πό τη αιγίδα του ΓΕΕΘΑ και
την υποστήριξη του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας,
το Πυροσβεστικό Σώμα, παράλληλα με τις αρμοδιότητες
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο της αποστολής του, συμμετέχει με ρόλο ενεργό και ουσιαστική δράση
στην εθνική εκστρατεία εμβολιασμού με την
κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ελευθερία», σε
απόλυτο συντονισμό με τις ρυθμιστικές και
εποπτικές αρχές. Η συνεισφορά του Πυροσβεστικού Σώματος στο Εθνικό Επιχειρησιακό
Σχέδιο Εμβολιασμού κατά της COVID-19, για τη
διασφάλιση του αγαθού της δημόσιας υγείας,
αποτελεί έναν ισχυρό συμβολισμό πράξης αλληλεγγύης για το κοινωνικό σύνολο. Το διατιθέμενο πυροσβεστικό προσωπικό, συμμετέχει σε
όλο τον κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας του
εμβολιαστικού υλικού ανά την επικράτεια, από
τα στάδιο της παραλαβής και διανομής του
στα εμβολιαστικά κέντρα μέχρι και το στάδιο
της ασφαλούς αποθήκευσής του στις κατάλληλα διαμορφωμένες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα
με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την έναρξη της
επιχείρησης τον Ιανουάριου του 2021 έως και
τις 31 Μαρτίου, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει
πραγματοποιήσει:
• Διαρκή (24/7) πυροπροστασία των πέντε (5)
Hubs/φαρμακαποθηκών όπου φυλάσσεται το
εμβολιαστικό υλικό με τη διάθεση 22 πυροσβεστικών υπαλλήλων και 11 οχημάτων.
• Στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου της
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Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με εννέα (9) πυροσβεστικούς υπαλλήλους [αναλυτικά: 6
Αξιωματικοί (1 Ανώτατος – 5 Κατώτεροι) & 3 Υπαξιωματικοί]
• Πραγματοποίηση πλέον των τριακοσίων (300) αποστολών ανεφοδιασμού με εμβολιαστικό υλικό σε
Εμβολιαστικά Κέντρα 38 προορισμών σε Νησιά του
Αιγαίου και Ιονίου πελάγους με τη συμμετοχή 78 συνολικά πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στους αθλητές όλων των
κατηγοριών του Σώματος, (Ολυμπιονίκες, Βαλκανιονίκες, Πρωταθλητές κ.α.), οι οποίοι έχοντας ενσωματωθεί πλήρως στο προσωπικό μεταφοράς εμβολιαστικού
υλικού στα νησιά, παρέχουν πολύτιμη αρωγή στη διεκπεραίωση και στη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής
της συγκεκριμένης εθνικής αποστολής, της οποίας κύριο υποστηρικτικό βραχίονα αποτελεί το Πυροσβεστικό

Σώμα. Με τη συχνότητα των τακτικών αποστολών ανά
προορισμό να ανέρχεται συνήθως σε δύο φορές εβδομαδιαίως και σε συνδυασμό με τα έκτακτα περιστατικά
απαγορευτικών απόπλου ή ακυρώσεων πτήσεων, δημιουργείται αδιαμφισβήτητα η προϋπόθεση υψηλού
επαγγελματισμού με το πυροσβεστικό προσωπικό να
ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα στην αυστηρή τήρηση των χρονικών περιορισμών και με ευελιξία και
προσαρμοστικότητα ακόμη και υπό τις πλέον δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κακοκαιρία «Μήδεια»), όπου ο
προγραμματισμός των αποστολών ανεφοδιασμού των
νήσων διεξήχθη έγκαιρα και αποτελεσματικά. Τέλος,
πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τόσο η προσπελασιμότητα του προσωπικού των Hubs όσο και η κίνηση από
και προς αυτά των οχημάτων μεταφοράς εμβολιαστικού υλικού, εξασφαλίστηκε με τη συνδρομή πυροσβεστικών οχημάτων και μηχανημάτων.
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