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Μεταστέγαση Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος στο κτίριο «ΦΑΡΟΣ»
Στις 11 Μαρτίου οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα του
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος που στεγάζονταν από το 1935 στο ιστορικό νεοκλασικό κτίριο επί
της οδού Μουρούζη 4 στην Αθήνα, μεταστεγάστηκαν
στις κτιριακές εγκαταστάσεις επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 37-39 στο Μαρούσι, εντός του κτιρίου
«Φάρος» όπου βρίσκεται το Υφυπουργείο Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων καθώς και η
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο μέχρι
πρότινος παροπλισμένο και ανεκμετάλλευτο Κέντρο
Τύπου των Ολυμπιακών Αγώνων που έχει πλέον διαμορφωθεί σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο Δημόσιας
Διοίκησης, έχουν μεταφερθεί όλες οι Επιτελικές Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Κλάδων Διοικητικής
Υποστήριξης και Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, καθώς και το Επιτελικό Γραφείο του κ. Αρχηγού. Στον 2ο
όροφο του υπερσύγχρονου επταώροφου κτιρίου Φάρος, εδρεύει πλέον το πλείστον των Διευθύνσεων και
των Τμημάτων του Αρχηγείου. Μέσα στο κτίριο όπου

χτυπά η καρδιά του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων, οι νέες εγκαταστάσεις του Αρχηγείου, έχουν εσωτερική αρχιτεκτονική
κτιρίων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, διαθέτουν τον
πλέον σύγχρονο υλικοτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ
χωροταξικά και εργονομικά είναι διαμορφωμένες
ώστε να καλύπτουν τις εργασιακές ανάγκες των στελεχών που εργάζονται σε επιτελικές και διοικητικές
θέσεις. Σε ένα εκσυγχρονισμένο και διακλαδικό περιβάλλον, με εργαζόμενους από τις Ένοπλες Δυνάμεις,
την Αστυνομία, το Λιμενικό και τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος
βρήκε τη στέγη του σε ένα κτίριο που δεν «κοιμάται»
ποτέ, με αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφάλειας και
του υγειονομικού πρωτοκόλλου, και ναυαρχίδα την
24ωρη λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Επιχειρήσεων σε απόλυτο συντονισμό με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να
αντιμετωπίζεται κάθε έκτακτη ανάγκη.
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Σύσκεψη Προετοιμασίας Αντιπυρικής Περιόδου 2021
Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου
στο κτίριο Φάρος της Πολιτικής Προστασίας υπό τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχΐδη και
τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά με στόχο την καλύτερη προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μαΐου. Αντικείμενο
της σύσκεψης αποτέλεσε η επιχειρησιακή ετοιμότητα
του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και του ευρύτερου
μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό τη
διασφάλιση του ύψιστου βαθμού ετοιμότητας με την
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην εισαγωγή των
νέων επιχειρησιακών δεδομένων που περιλαμβάνουν
τον ενισχυμένο εναέριο στόλο, την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων με τους 2.500 εποχικούς Πυροσβέστες
αλλά και τη σύσταση των 80 νέων εποχικών Κλιμακίων,
που όπως επεσήμανε θα αποτελέσουν τη βάση και του
φετινού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος-Μάριος Καραγιάννης, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας,
Θεοδόσιος Δημακογιάννης, καθώς και η ηγεσία του
Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχηγός Π.Σ. Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης και ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Διοικητής του Εθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), Υποστράτηγος Σπύρος Βαρσάμης
και ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Υποστράτηγος Χρήστος Λάμπρης, ενώ συμμετείχαν ακόμη ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου, στελέχη της
Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών της ΓΓΠΠ, ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, Δημήτρης Αλεξανδρής,
ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων, Αντιπύραρχος Σπύρος
Γεωργίου, καθώς και η Σύμβουλος Επικοινωνίας και
Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ελένη Μπόμπου, καθώς και
στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.
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ΔΩΡΕΑ

Δωρεά ορειβατικού εξοπλισμού της εταιρείας
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. στο Πυροσβεστικό Σώμα
Άλλη μια ιδιωτική πρωτοβουλία με σκοπό τη διευκόλυνση
του έργου και την αναβάθμιση της ποιότητας της επιχειρησιακής δράσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων, βρέθηκε
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με αφορμή την πολύ
σημαντική δωρεά της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. Η
παράδοση της δωρεάς ορειβατικού εξοπλισμού συνολικής
αξίας 40.000 χιλιάδων ευρώ η οποία περιελάμβανε μπουφάν, παντελόνια, ζακέτες, σκούφους, γάντια, γκέτες, κραμπόν, ορειβατικά σακίδια, μάσκες, ζώνες μποντριέ, πιολέ,
μπατόν, κράνη και φορεία τύπου SKED, πραγματοποιήθηκε
στις 2 Απριλίου, στις νέες εγκαταστάσεις του Αρχηγείου του
Πυροσβεστικού Σώματος στο κτίριο Φάρος, παρουσία του
Αρχηγού Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, του Υπαρχηγού Αντιστράτηγου Ιάκωβου Κλεφτοσπύρου και της Βουλευτή Πιερίας κ. Άννας Μάνη-Παπαδημητρίου. Ο κ. Αρχηγός
στην ομιλία του και αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους
της εταιρείας κ.κ. Ιάκωβο Καργαρώτο-Αντιπρόεδρο, Γιάννη
Μαστροκώστα-Διευθυντή εταιρικών υποθέσεων και Γιώργο
Μπατζακάκη- Διευθυντή εμπορικού τμήματος, τόνισε την
σπουδαιότητα της πρωτοβουλίας της δωρεάς η οποία διευκολύνει το δύσκολο έργο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Λιτοχώρου και Κατερίνης στην αντιμετώπιση δύσκολων και
απαιτητικών συμβάντων, αφού τα είδη της δωρεάς, συντελούν στον εκσυγχρονισμό των μέσων ατομικής προστασίας

των πυροσβεστών που εμπλέκονται στις διασώσεις στον Όλυμπο, κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Η εν λόγω δωρεά, επιβεβαιώνει το αίσθημα ευθύνης της εταιρείας «Παπαστράτος» συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για την ενδυνάμωση
του Πυροσβεστικού Σώματος και κατ’ επέκταση
τη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας όλων
των Ελλήνων Πολιτών. Κάθε δωρεά δεν αποτελεί
μόνο μία έμπρακτη υλική υποστήριξη, αλλά είναι
μία ουσιαστική πράξη ευθύνης και μια στοιχειώδης μορφή αναγνώρισης του έργου που επιτελείται καθημερινά από το πυροσβεστικό προσωπικό
που εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες.
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Ευρείες Συσκέψεις Επιτελικού και Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού του Π.Σ. αντιπυρικής περιόδου 2021
Στο κτίριο Φάρος της Πολιτικής Προστασίας και
υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας &
Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, πραγματοποιήθηκαν στις 15 Απριλίου, δύο διαδοχικές συσκέψεις με
αντικείμενο την βέλτιστη προετοιμασία και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών και των συναρμόδιων φορέων ανά την επικράτεια, προκειμένου ο μηχανισμός
της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού
Σώματος να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενόψει
της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της Σύσκεψης Επιτελικού Σχεδιασμού του Π.Σ.,
που αφορούσε τον προγραμματισμό των ετήσιων δράσεων των Κλάδων και Διευθύνσεων του Επιτελείου,
έγινε αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση των πεπραγμένων με ιδιαίτερη έμφαση στον επιχειρησιακό
σχεδιασμό των επίγειων και εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε μέσω
τηλεδιάσκεψης Σύσκεψη Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
στο πλαίσιο της οποίας έγινε εκτεταμένη αναφορά σε
περιφερειακό πλέον επίπεδο, της πλήρους ετοιμότητας
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του κρατικού μηχανισμού με την επισήμανση της διαρκούς συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και
Β΄ βαθμού. Με το δίπτυχο «Επαγρύπνηση-Ετοιμότητα»,
ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, απευθύνθηκε
τόσο στο σύνολο της φυσικής ηγεσίας του Π.Σ. όσο
και σε όλους τους άλλους φορείς που συνδράμουν το
Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική Προστασία στο
έργο τους, ενώ ο Υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι η προετοιμασία του μηχανισμού βρίσκεται
σε άριστο επίπεδο, ενώ δεν υπάρχει περιθώριο για
κανέναν εφησυχασμό, καθώς στον τομέα της πυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Μετά το πέρας των
συσκέψεων, οι κ.κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Νίκος
Χαρδαλιάς, συνοδευόμενοι από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Αρχηγό και Υπαρχηγό
ΠΣ, τον Προϊστάμενο Κλάδου Επιχειρήσεων ΠΣ, και
άλλους ανώτατους αξιωματικούς, πραγματοποίησαν
εναέρια κατόπτευση περιοχών της βορειοανατολικής
Αττικής, της Ιπποκράτειου Πολιτείας, της Πάρνηθας
και του Σχοινιά, με έμφαση στη θωράκιση του πευκοδάσους, ενώ συζήτησαν με τοπικούς φορείς και εκ-
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προσώπους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Ανατολικής Αττικής,
θέματα πυροπροστασίας της περιοχής. Η σύσκεψη
Επιτελικού Σχεδιασμού του Π.Σ. πραγματοποιήθηκε
με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, του Εθνικού
Διοικητή Πολιτικής Προστασίας Θεοδόσιου Δημακογιάννη, του Αρχηγού Π.Σ. Αντιστράτηγου Στέφανου
ΠΣ Κολοκούρη, του Υπαρχηγού Π.Σ. Αντιστράτηγου ΠΣ
Ιάκωβου Κλεφτοσπύρου, του Επιτελάρχη Αντιστράτηγου ΠΣ Αλέξιου Ράπανου, του Προϊσταμένου Κλάδου

Επιχειρήσεων Υποστράτηγου ΠΣ Χρήστου Λάμπρη, του
Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Υποστράτηγου ΠΣ Χαράλαμπου Χιώνη, καθώς και όλων
των Διευθυντών του Αρχηγείου Π.Σ. Στη σύσκεψη
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Π.Σ. συμμετείχαν ο
Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) Υποστράτηγος ΠΣ Σπύρος Βαρσάμης, οι έξι περιφερειακοί
Συντονιστές Επιχειρήσεων ΠΣ, καθώς και οι Διοικητές
των 13 Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της
χώρας.

ΣΥΣΚΕΨΗ

Ευρεία Σύσκεψη στην Κεντρική Μακεδονία ενόψει
αντιπυρικής Περιόδου 2021
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Μακεδονία,
πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου ευρεία σύσκεψη
υπό τον ίδιο και παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρατήγου ΠΣ Στέφανου Κολοκούρη, στην έδρα της Περιφερειακής Πυροσβεστικής
Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Υπουργός ενημερώθηκε από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα για θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας του
Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ συζητήθηκαν οι τοπικές
ιδιαιτερότητες με σκοπό τα διασφάλιση της πλήρους
ετοιμότητας καθώς και της μέγιστης κινητοποίησης των
συναρμόδιων φορέων με την έναρξη της αντιπυρικής
περιόδου την 1η Μαΐου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατ.
Μακεδονίας & Θράκης Υποστράτηγος Π.Σ. Μάριος Απο-

στολίδης, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχιπύραρχος Νικόλαος Αθάνατος, ο Διοικητής της
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος
Δαδούδης, ο Διοικητής της 2ης ΕΜΑΚ Αρχιπύραρχος
Δημήτριος Καρασαββίδης, καθώς και οι Διοικητές των
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κεντρικής Μακεδονίας.
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