ΑΡΘΡΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μέλη της ομάδας των Γάλλων Πυροσβεστών του Γαλλικού Στρατού με
πυροσβέστες του 6ου Π.Σ. ΑΘΗΝΏΝ

πυρκαγιές/ενίσχυση/ευρωπαϊκός μηχανισμός
παρουσίαση/υπηρεσία/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
στήριξης/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ RESCEU
ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Από την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επίτροπου Janez Lenarcic

Γ

ια την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
των πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα μας
κατά τον μήνα Αύγουστο και με εντολή του
Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή εκδήλωσής
τους, στις 3 Αυγούστου, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (RescEU). Η ανταπόκριση της ΕΕ και των
κρατών-μελών του Μηχανισμού υπήρξε άμεση, ενώ επιπρόσθετα, μια σειρά κρατών έσπευσαν να συνδράμουν τη χώρα
σε διμερές επίπεδο. Την ώρα που η χώρα βίωνε μία τεράστια καταστροφή από τις δεκάδες πυρκαγιές που κατέκαιγαν
δασικές εκτάσεις εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων, ζώα,
περιουσίες και απειλούσαν ανθρώπινες ζωές, τους Έλληνες
Πυροσβέστες που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μάχης
με τις φλόγες, προσπαθώντας να βάλουν τέλος στον εφιάλτη,
συνέδραμαν καταλυτικά και ενίσχυσαν, τόσο με ειδικές αποστολές πεζοπόρων τμημάτων και οχημάτων, όσο και με εναέρια μέσα, μια πλειάδα κρατών:
Μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας:
• Κύπρος: 2 αεροσκάφη αεροπυρόσβεσης τύπου Air-Tractor
και μία ομάδα πεζοπόρου 40 ατόμων
• Γαλλία: 2 Canadair CL-415, 1 Canadair CL-415, 82 άτομα πεζοπόρο τμήμα. 1 επιπλέον πεζοπόρο τμήμα με οχήματα (161
άτομα και 59 οχήματα)
• Κροατία: 1 CL 415
• Σουηδία: 2 αεροσκάφη αεροπυρόσβεσης τύπου Air-Tractor
• Ρουμανία: 108 πυροσβέστες με 21 πυροσβεστικά οχήματα
• Ισπανία: 1 Canadair CL 415
• Τσεχία: 13 οχήματα και 34 άτομα πεζοπόρο τμήμα
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• Ουκρανία: 100 πυροσβέστες
• Ισραήλ: 16 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη αεροπυρόσβεσης τύπου AirTractor
• Ελβετία: 3 ελικόπτερα
• Αίγυπτος: 2 ελικόπτερα
• Ηνωμένο Βασίλειο: μια ομάδα πεζοπόρου 21 ατόμων
• Σερβία 34 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα
• Κουβέιτ: 40 πυροσβέστες και εξοπλισμός
• Κατάρ: 132 πυροσβέστες και 3 οχήματα
• Μολδαβία: 25 πυροσβέστες και 4 οχήματα
• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: 1 ελικόπτερο και εξοπλισμός

Από την υποδοχή της Αυστριακής αποστολής εθελοντών
πυροσβεστών

• Πολωνία: πεζοπόρο τμήμα 143 ατόμων με 46 οχήματα
• Σλοβακία: πεζοπόρο τμήμα 75 ατόμων με 30 οχήματα
• Γερμανία: 2 πεζοπόρα τμήματα 221 ατόμων με 46
οχήματα
• Αυστρία: πεζοπόρο τμήμα 36 ατόμων με 15 οχήματα
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σύνδεσμος (1 άτομο) στην
έδρα της ΓΓΠΠ
Διμερώς:
• ΗΠΑ: 1 P-8 αναγνωριστικό αεροσκάφος
• Ρωσία: 2 αεροσκάφη ILYUSHIN-76, 2 ελικόπτερα
Μi-8

Μέλη της Κυπριακής αποστολής Πυροσβεστών

Στο σύνολό τους διατέθηκαν 21 εναέρια μέσα, 1.268 πυροσβέστες και 250 οχήματα, ενώ η υποδοχή της διεθνούς
βοήθειας πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της συνδρομής που δέχτηκε η χώρα μας σε εναέρια μέσα, οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό, πραγματοποιήθηκε από
τον όμιλο Μυτιληναίου, δωρεά τεσσάρων μισθωμένων
ελικοπτέρων Bell 214-Β1, πλήρως στελεχωμένα με ιπτάμενο προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης που αποτελείται από περισσότερους από 20 πιλότους, μηχανικούς
και μεταφραστές, με διάθεση στην Πολιτική Προστασία,
για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και για
χρονικό διάστημα 60 ημερών από την άφιξή τους, μια
εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του
εναέριου στόλου της χώρας μας.

1 11 1
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2021/
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ιούλιος
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Το Σάββατο 14 Αυγούστου, όταν τα περισσότερα μέτωπα
είχαν τεθεί υπό έλεγχο, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε
μία λιτή τελετή στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής
Προστασίας, στο κτίριο Φάρος, συνεχάρη και ευχαρίστησε
θερμά όλα τα μέλη των ξένων πυροσβεστικών αποστολών
(Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία) που συνέδραμαν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης στην Ελλάδα.
Στις 25 Αυγούστου, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων, υποδέχθηκε τον Ευρωπαίο Επίτροπο Janez Lenarcic, αρμόδιο για τη Διαχείριση Κρίσεων,
την Πολιτική Προστασία και την Ανθρωπιστική Βοήθεια,
ευχαριστώντας τον θερμά για την άμεση απόκριση στο
αίτημα παροχής συνδρομής στη χώρα μας.
Την Παρασκευή 27 Αυγούστου στα Βίλια Αττικής, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, τον Αρχηγό
του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Στέφανο
Κολοκούρη και τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττικής,
Υποστράτηγο Ιωάννη Πετρούτσο, το Πυροσβεστικό Σώμα ευχαρίστησε και βράβευσε τους Πολωνούς πυροσβέστες για τη συνδρομή τους στην
κατάσβεση των πυρκαγιών.
Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής

κατασκευή νέου κέντρου
παρουσίαση/υπηρεσία/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
εκπαίδευσης/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Από τη βράβευση των Πολωνών Πυροσβεστών στα Βίλια Αττικής

Προστασίας, ενεργοποιήθηκε η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή
πυροσβεστική αρμάδα που επιχείρησε ποτέ στην Ελλάδα.
Μια κινητοποίηση που απέδειξε, για ακόμα μια φορά, ότι η
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη γίνεται πράξη.

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ»

Σ
Από τη βράβευση των ξένων αποστολών στο κτίριο ΦΑΡΟΣ
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ε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχεται το
τρίτο και τελευταίο σκέλος της δωρεάς
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ),
που αφορά στην κατασκευή του νέου
Κέντρου Εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω της αξιοποίησης και
μετατροπής των διατιθέμενων εγκαταστάσεων της πρώην Αμερικανικής Βάσης στη Νέα Μάκρη,
επί της Λεωφόρου Μαραθώνος. Μετά το πρώτο σκέλος
της δωρεάς που αφορούσε στην παροχή μέσων ατομικής
προστασίας στους εργαζόμενους του Π.Σ. καθώς και του
δεύτερου σκέλους που αφορούσε σε εκπαιδευτικές δράσεις, σειρά έχει η κάλυψη αναγκών στέγασης των βασικών
υποδομών εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος, βασισμένο τόσο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις,
όσο και στις διεθνώς εφαρμοζόμενες πρακτικές σε θέματα
πυρόσβεσης και διάσωσης. Σε συνολική έκταση 38,30
στρεμμάτων, θα ανακαινιστούν πλήρως και σύμφωνα με τις
τεχνικές αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί, τα
ήδη υπάρχοντα 20 κτίρια καθώς και ο περιβάλλων χώρος,
στεγάζοντας λειτουργίες που θα χωριστούν σε τέσσερις βα-

σικές κατηγορίες: χώροι διδασκαλίας/γραφεία, εσωτερικοί
χώροι πρακτικής εξάσκησης, χώροι διαβίωσης και υπαίθριες
εκπαιδευτικές δομές. Συγκεκριμένα, οι νέες υπαίθριες δομές θα περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός πεδίου εκπαίδευσης, έρευνας και διάσωσης από σεισμό (urban search
and rescue), την τοποθέτηση ενός εξωτερικού εξομοιωτή
πραγματικής πυρκαγιάς (live fire training prop) και την κατασκευή ενός τοίχου αναρρίχησης-πρόσοψης κτιρίου, ο
οποίος θα χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις
σε ειδικές τεχνικές διάσωσης, ορειβατικά συμβάντα καθώς
και σε συνήθεις τεχνικές επέμβασης σε πυρκαγιές πολυκατοικιών, με χρήση ειδικών κλιμάκων. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας- Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, αναμένεται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, να
έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ώστε
από το 2022, το Πυροσβεστικό Σώμα να διαθέτει ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης, πόλο έλξης για ολόκληρη
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μελετημένο και σχεδιασμένο
σύμφωνα με τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα που θα καλύπτει
όλες τις πτυχές της πολυδιάστατης και άκρως απαιτητικής
πυροσβεστικής δράσης.
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ΑΡΘΡΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

αποφοίτηση/νέοι
παρουσίαση/υπηρεσία/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ανθυποπυραγοί/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ
ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
ΤΑΞΕΩΣ 2021
«ΔΟΚΙΜΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ»

Π

αρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, πραγματοποιήθηκε στις 15
Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω
Κηφισιά, η τελετή ορκωμοσίας και
απονομής πτυχίων των 34 αποφοίτων Ανθυποπυραγών της 46ης Εκπαιδευτικής Σειράς
Τάξεως 2021 «Δόκιμος Τεχνίτης Διονύσιος Αναγνωστόπουλος». Τα πτυχία παρέδωσε στους αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, ως εκπροσώπου της κυβέρνησης, του
Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, του Αν. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γεωργίου-Μάριου Καραγιάννη, του Αρχηγού του Πυροσβεστικού
Σώματος Αντιστρατήγου Στέφανου Κολοκούρη και του
Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστρατήγου
Σπυρίδωνα Πέτρου.
Οι νέοι Ανθυποπυραγοί, σύμφωνα με το τελετουργικό
πρωτόκολλο, παρέδωσαν τη σημαία της Σχολής στους
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τριτοετείς Δοκίμους Ανθυποπυραγούς και έδωσαν τον
καθιερωμένο όρκο. Ο Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών, Αρχιπύραρχος Δημήτριος Καλιανιώτης στην
καθιερωμένη ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής, μνημόνευσε και το όνομα του αδικοχαμένου Δόκιμου Τεχνίτη, Διονύσιου Αναγνωστόπουλου, που έχασε τη ζωή
του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος την 21η Ιουλίου
1944 και που τιμητικά δόθηκε στην 46η εκπαιδευτική
σειρά. Μετά το πέρας της τελετής, οι αποφοιτήσαντες

Ανθυποπυραγοί, προσέφεραν συμβολικό δώρο στην
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ως ένδειξη σεβασμού, για την ύψιστη
τιμή που προσέδωσε με την παρουσία της στη Σχολή
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή εκπρόσωποι της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας όλων των Σωμάτων, ενώ λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν για την
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., υπήρξε
περιορισμένη φυσική παρουσία συγγενών και φίλων
στην τελετή και η αποφοίτηση μεταδόθηκε ζωντανά
μέσω της ηλεκτρονικής-διαδικτυακής εφαρμογής «live
streaming» στον σύνδεσμο: www.fireservice.gr/live.
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