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Ο 9ος Π.Σ. Αθηνών στο Καψίλειο Κοινωφελές
Ίδρυμα «Ο Άγιος Κήρυκος»
Στις 2 Μαΐου μια ομάδα πυροσβεστών
από τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό
ΜΑΪΟΥ
Αθηνών, επισκέφτηκαν τον Παιδικό
Σταθμό-Νηπιαγωγείο του Καψίλειου Κοινωφελούς &
Πνευματικού Ιδρύματος «Ο Άγιος Κήρυκος» στο Μαρούσι. Οι πυροσβέστες μέσα από παιχνίδια και απλές
περιγραφές έδωσαν στα παιδιά να καταλάβουν πώς
ο πυροσβέστης προστατεύει τον φυσικό πλούτο της
χώρας μας, αλλά και την ανθρώπινη ζωή όταν χρειάζεται. Το χαμόγελο των μικρών παιδιών, αλλά και οι
ζωγραφιές που χάρισαν στους πυροσβέστες αποδεικνύουν την επιτυχία της όλης προσπάθειας.
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Ημερίδα «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ» στην Π.Υ. Κοζάνης
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης συνδιοργάνωσε με το Γραφείο ΨυχοκοινωνιΜΑΪΟΥ
κής Μέριμνας του Α.Π.Σ. και το ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας στις 5 Μαΐου, ημερίδα με θέμα «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ», η οποία παρουσιάστηκε σε
απευθείας σύνδεση από τις επίσημες ιστοσελίδες του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Με αρκετό ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις εισηγήσεις του Δρ. Παναγιώτη Σερδάρη,
Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με
θέμα «Μηχανική Ψυχολογία και Πυροσβεστική», της
Επιπυραγού Γεωργίας Σωτηροπούλου, με θέμα «Διοίκηση και Επικοινωνιακές Δεξιότητες», του Υποπυραγού
Ανδρουτσάκου Ιωάννη, με θέμα «Πρόληψη-Πρόγνωση-Αντιμετώπιση Μετατραυματικού Στρες (PTSD), και της
Πυρονόμου Πατσιαντού Βασιλικής-Αικατερίνης, με θέμα «Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν επίσης να συμμετάσχουν στη διεξαγωγή θεματικού τεστ αυτοπεποίθησης, ενώ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση και συνομιλία με τον κύριο Καραγιάννη Ευάγγελο, ο οποίος κατέθεσε την
προσωπική του εμπειρία, ως αγνοούμενος ορειβάτης-περιπατητής, σε ορεινό όγκο του Πενταλόφου Κοζάνης
και τη διάσωσή του από πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεάπολης Κοζάνης, τον περασμένο Νοέμβριο.
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Εκπαίδευση σε θέματα διάσωσης στην ΠΕ.Π.Υ.Δ. Ιονίων Νήσων
Από 7 έως 10 Μαΐου, κλιμάκιο της 2ης
Ε.Μ.Α.Κ. μετέβη στο νησί της ΚέρκυΜΑΪΟΥ
ρας για εκπαίδευση του πυροσβεστικού
προσωπικού σε βασικά θέματα διασώσεων από σεισμούς, αλλά και ορειβατικά ατυχήματα. Η εκπαίδευση
περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος και τα
αντικείμενα τα οποία αναπτύχθηκαν ήταν: ο σεισμός
ως φαινόμενο, έννοιες και ορισμοί, τρόποι επέμβασης των διασωστικών ομάδων, εργαλεία-εξοπλισμός,
σχοινιά-κόμποι και τρόποι ανέλκυσης τραυματία με
φορείο από δύσβατη περιοχή. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 35 συνολικά υπάλληλοι της ΠΕ.ΠΥ.Δ.
Ιονίων Νήσων, της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κέρκυρας, του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Κέρκυρας και των Πυροσβεστικών
Κλιμακίων Θυναλίων, Αργυράδων και Παξών.
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Άσκηση «Δια Πυρός 2018» στη Ρόδο
Άσκηση πεδίου με την κωδική ονομασία
«Δια Πυρός 2018» πραγματοποιήθηκε
ΜΑΪΟΥ
στις 8 Μαΐου σε δασική περιοχή νότια της
Δημοτικής Κοινότητας Παραδεισίου, του Δήμου Ρόδου. Η άσκηση αφορούσε στην αντιμετώπιση δασικής
πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, που σύμφωνα με το
σενάριο επεκτάθηκε σε έκταση 1350 στρεμμάτων, με
την κινητοποίηση των επιχειρησιακών μονάδων όλων
των εμπλεκομένων φορέων. Στην άσκηση συμμετείχαν
η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, τα Πυροσβεστικά
Κλιμάκια Απόλλωνα και Λίνδου, το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ατταβύρου, πεζοπόρο τμήμα της
ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου, πεζοπόρο τμήμα της 95ΑΔΤΕ,
χωματουργικό μηχάνημα του Δήμου Ρόδου, το Ε.Κ.Α.Β., η Τροχαία Ρόδου, η Διεύθυνση Δασών Ρόδου, καθώς και Εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες Ε.Ε.Σ., ο Σύλλογος Ραδιοσυχνότητας Πολιτών Ν. Δωδεκανήσου
ΕΟΠΚ - CBR, η ΕΘ.ΟΜ.Α.Κ. Σαλάκου, η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δωδεκανήσου, η Εθελοντική Οργάνωση
Π.Π. Δήμου Ρόδου και ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Οχημάτων εκτός Δρόμου 4Χ4.
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Εκπαίδευση Υπαλλήλων σε θέματα αυτοάμυνας και πρώτων βοηθειών
Σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαίδευσης
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ΑτΜΑΪΟΥ
τικής, πραγματοποιήθηκε κατά τον μήνα
Μάιο, εκπαίδευση των ανακριτικών πυροσβεστικών
υπαλλήλων, των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Αθηνών και Πειραιώς, σε θέματα αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής και αμυντικής σκοποβολής. Το
θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά και το πρακτικό μέρος, στην αμυντική
σκοποβολή, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκοπούλου Αττικής. Επίσης, στο πλαίσιο
της διαρκούς εκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων, με επιμέλεια της Τοπικής Μονάδας Υγείας Πειραιά
(1η Τ.Ο.Μ.Υ.) πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά, εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΙ.Π.Υ. Πειραιά και του 2ου Π.Σ. Πειραιά, στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
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Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα
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Στις 15 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της
Περιφερειακής Πυροσβεστικής ΔιοίκηΜΑΪΟΥ
σης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε η παράδοση ενός 12/κάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου, ενός πιεσόμετρου ακριβείας και ενός επιτοίχιου οφθαλμοσκοπίου-ωτοσκοπίου, από την ιδιώτη
κ. Μαγδαληνή Δεληγιάννη-Μετακίδου, για την κάλυψη
των αναγκών των Κεντρικών Ιατρείων Θεσσαλονίκης.
Για την αναγνώριση της προσφοράς της προς το Πυροσβεστικό Σώμα, ο Διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής
Μακεδονίας, Αρχιπύραρχος Εμμανουήλ Τσολάκης, της
απένειμε τιμητική πλακέτα. Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, Πύραρχος Κωνσταντίνος Παχίδης, ο ιατρός των Κεντρικών Ιατρείων Θεσσαλονίκης Αντιπύραρχος (ΥΙ)
Ιωάννης Τσαβδαρίδης, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης,
Αντιπύραρχος Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Επιπυραγός Χαραλάμπης Παλουκτσόγλου, καθώς και πλήθος
συναδέλφων. Επίσης στην εκδήλωση παρέστησαν ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιατρός
καρδιολόγος Αστέριος Δεληγιάννης.
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Συμμετοχή της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. σε δράσεις για τα παιδιά
Στις 17 και 18 Μαΐου, κλιμάκιο της 7ης
Ε.Μ.Α.Κ. εκπροσώπησε το Πυροσβεστικό
ΜΑΪΟΥ
Σώμα, στις δράσεις του εθελοντικού οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού», που συνδιοργανώθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, το δήμο
Λαμιέων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,
αλλά και άλλων φορέων του νομού Φθιώτιδας. Δώδεκα
πυροσβεστικοί υπάλληλοι, τρία πυροσβεστικά οχήματα
και δύο σκύλοι έρευνας και διάσωσης με τους συνοδούς
τους, ανέλαβαν να ενημερώσουν μαθητές και πολίτες,
για θέματα σχετικά με το πυροσβεστικό αντικείμενο. Το
ενδιαφέρον των παιδιών μονοπώλησε ο πυροσβεστικός
στίβος, που δημιουργήθηκε για τους συμμετέχοντες μικρούς μαθητές.
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Δράσεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Παραμυθιάς
Ο προϊστάμενος και το προσωπικό
του Πυροσβεστικού Κλιμακίου ΠαΜΑΪΟΥ
ραμυθιάς, σε συνεργασία με τον
δήμο Σουλίου, πραγματοποίησαν κατά τους μήνες
Μάιο και Ιούνιο, δράσεις με σκοπό την ενημέρωση
και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά κυρίως
των παιδιών, σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος. Τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκαν ήταν η
προστασία του δασικού μας πλούτου, το έργο του
πυροσβέστη και η προσφορά του Πυροσβεστικού
Σώματος στο κοινωνικό σύνολο, η σωστή χρήση των
πυροσβεστήρων, ενώ έγινε και επίδειξη των μέσων
ατομικής προστασίας των πυροσβεστών και του
εξοπλισμού των πυροσβεστικών οχημάτων. Συμμετείχαν το 1ο και 3ο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς, το Γυμνάσιο
Παραμυθιάς και το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
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Άσκηση αντιμετώπισης ναυτικού ατυχήματος στο Λιμάνι της Καλαμάτας
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου στο Λιμάνι
ΜΑΪΟΥ
της Καλαμάτας άσκηση καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης και αντιμετώπισης
ναυτικού ατυχήματος σε πλοίο. Το σενάριο της
άσκησης περιελάμβανε τη διάσωση επιβατών
από πλοίο στο οποίο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά,
καθώς και την καταπολέμηση της προκληθείσας
ρύπανσης στη θάλασσα. Στην άσκηση συμμετείχαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, με έξι
πυροσβεστικούς υπαλλήλους και δυο οχήματα
και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, ενώ
συνέδραμαν ο Δήμος Καλαμάτας και το Ε.Κ.Α.Β.
Πολύτιμη ήταν και η συνδρομή των πληρωμάτων του επιβατηγού-τουριστικού πλοιαρίου «ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ
ΙΙ» και Ε/Γ-ΛΑΝΤΖΑ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι», καθώς και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και του Συλλόγου
Πεζοπόρων Ορειβατών Καλαμάτας «ΕΥΚΛΗΣ».
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Εκπαίδευση Υπαλλήλων της ΔΙ.Π.ΥΝ. Ηρακλείου
στον εξομοιωτή πυρκαγιάς “Fire Dragon”

του Υποπυραγού Φλαμουράκη Ανδρέα
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Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης και τριβής των στελεχών του
ΜΑΪΟΥ
Πυροσβεστικού Σώματος, επί των θεμάτων που αφορούν τη μάχιμο υπηρεσία, η ΔΙ.Π.Υ.Ν.
Ηρακλείου Κρήτης, «προσκάλεσε» και «φιλοξένησε» τον ξακουστό στους χώρους των Επαγγελματιών της Πυρόσβεσης, εξομοιωτή συνθηκών
πυρκαγιάς “Fire Dragon”. Η εν λόγω πρωτοποριακή και πρωτόγνωρη σε επίπεδο νομού αλλά και
περιφέρειας εκπαίδευση, έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του 4ου Π.Σ. ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου και διήρκησε πέντε ημέρες, από 21 έως 25 Μαΐου. Λόγω του
αυξημένου ενδιαφέροντος και του επαγγελματισμού, τόσο από πλευράς εκπαιδευτών όσο και εκπαιδευομένων, την εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία, που περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, σε θέματα
εξάπλωσης και συμπεριφοράς αστικών πυρκαγιών, σε πραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς, παρακολούθησαν
134 πυροσβεστικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου και της 3ης Ε.Μ.Α.Κ. Το ξεχωριστό αυτό γεγονός για
την κοινωνία του Νομού Ηρακλείου, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά εκπρόσωποι τοπικών Αρχών και
Φορέων, όπως ο Αντιδήμαρχος και υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας, ο Αστ/κός Δντης ΕΛ.ΑΣ. Ηρακλείου,
ο Πολιτικός Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας κ.α. Επίσης, παρουσιάστηκε από τα τοπικά Μ.Μ.Ε., ενώ
πραγματοποιήθηκε και απευθείας μετάδοση της παρουσίασης πανελλαδικά, από τον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ.

Συνεκπαίδευση υπαλλήλων Π.Υ. Κατερίνης και Π.Υ.
Λιτοχώρου σε συνεργασία με την Υ.Ε.Μ.Π.Σ.
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εκπαίδευσης του πυροσβεΜΑΪΟΥ
στικού προσωπικού σε ορειβατικά
συμβάντα έρευνας-διάσωσης, πραγματοποιήθηκε
στις 22 Μαΐου, στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας,
που εδρεύει στο Λιτόχωρο Πιερίας, συνεκπαίδευση
υπαλλήλων των Π.Υ. Κατερίνης και Λιτοχώρου, με
την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Π.Σ (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.). Το
πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης περιελάμβανε
την παρουσίαση των περιοχών προσέγγισης εισόδου-εξόδου από το ελικόπτερο με τον κινητήρα σε
λειτουργία, την παρουσίαση των διαδικασιών ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης, την εκκένωση
του ελικοπτέρου μετά από αναγκαστική προσγείωση και τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης μέσων και υλικών.
Στην πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν αναγνωριστικές πτήσεις και προσγειώσεις του Ε/Π SUPER
PUMA στον ορεινό όγκο του Ολύμπου (οροπέδιο Μουσών, υψόμετρο 2.650μ.), με αερομεταφορά ομάδας 16
πυροσβεστικών υπαλλήλων.

22

Συνάντηση αποστράτων πυροσβεστών στην Π.Υ.Δ.Α.Α.
ΜΑΪΟΣ

Η 5η ετήσια συνάντηση αποστράτων συναδέλφων της Π.Υ. Διεθνούς
ΜΑΪΟΥ
Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος,
πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. Με τη διαπίστωση ότι η
συνάντηση αυτή αποτελεί πλέον θεσμό, οι τελούντες εν αποστρατεία συνάδελφοι, από όλες
τις βαθμίδες της ιεραρχίας, ανταποκρίθηκαν με
προθυμία στην πρόσκληση και η ατμόσφαιρα
υπήρξε συγκινητική και νοσταλγική. Έχει παγιωθεί πλέον το μήνυμα ότι παρά την αποστρατεία τους, η
Υπηρεσία δεν ξεχνά τους συναδέλφους που την υπηρέτησαν.
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22ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Το 22ο Πανελλαδικό Συνέδριο της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. πραγματοποιήθηκε το
ΜΑΪΟΥ
διήμερο 29 και 30 Μαΐου, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων εκλεγμένων συνέδρων, των
24 Πρωτοβαθμίων Ενώσεων από όλη τη χώρα. Στο
συνέδριο παρουσιάστηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός και ακολούθησε συζήτηση στα
εξής θέματα: ολοκληρωμένη μελέτη για την αναγνώριση του πυροσβεστικού επαγγέλματος ως «επικίνδυνο και ανθυγιεινό», παρουσίαση προτάσεων για
την Υγεία και Ασφάλεια στο Π.Σ., παρουσίαση της πρότασης για το Βαθμολόγιο, αναμόρφωση του Κανονισμού
Μεταθέσεων, εκσυγχρονισμός-εκδημοκρατισμός του πειθαρχικού δικαίου και του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος των Σχολών του Π.Σ., προμήθεια-αντικατάσταση του στόλου
των οχημάτων, διαχώριση του επιχειρησιακού από τον διοικητικό τομέα, εφαρμογή του πενθημέρου και τήρηση
του ωραρίου εργασίας, επιφυλακές, καθώς και θεσμικά-εργασιακά-οικονομικά-ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά
θέματα. Από πλευράς του Πυροσβεστικού Σώματος, τη φυσική ηγεσία εκπροσώπησε ο Επιχειρησιακός Συντονιστής με έδρα την Πάτρα, Υποστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, ενώ το παρών έδωσαν ο Διοικητής
ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας, Αρχιπύραχος Ιωάννης Πετρούτσος και οι Διοικητές των Π.Υ. του νομού Ηλείας.
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Εκδήλωση στο Κορωπί για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, ο ΑρχιεπίσκοΙΟΥΝΊΟΥ
πος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος επισκέφθηκε το Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής «Ξεκίνημα» στο Κορωπί. Όπως αναφέρει
η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής, τον Αρχιεπίσκοπο
συνόδευε ο Διευθυντής του Κέντρου Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, Σεβαστιανός Ανδρεάδης και τον υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, εκπρόσωποι
των Τοπικών Αρχών, οι υπεύθυνοι του Παιδικού Σταθμού
και τα μικρά παιδιά. Στην εκδήλωση παρέστη και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου, Πύραρχος Βασίλειος Κοκμοτός, στο πρόσωπο του οποίου ο Αρχιεπίσκοπος εξήρε τη συμβολή του Πυροσβεστικού
Σώματος στην προστασία του Περιβάλλοντος και έκανε λόγο για την αξία του εθελοντισμού.
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Ημερίδα «Λοιμώξεις Αναπνευστικού και Πυροσβέστες»
Παρουσία του Συντονιστή Υποστήριξης
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
ΙΟΥΝΊΟΥ
Υποστρατήγου ΠΣ Ιωάννη Ράμφου, πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου, επιστημονική ημερίδα με
θέμα «Λοιμώξεις Αναπνευστικού και Πυροσβέστες». Η
εκδήλωση διοργανώθηκε από την Υγειονομική Υπηρεσία
του Πυροσβεστικού Σώματος και την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» στην Αθήνα.
Ομιλητές στην ημερίδα ήταν η Επίκουρη Καθηγήτρια
Πνευμονολογίας στο «ΓΝΑ Ευαγγελισμός», Παρασκευή
Κατσαούνου, η οποία ανέλυσε το θέμα «Τσιγάρο και Πυροσβέστες», η Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, στο Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία»,
Νικολέτα Ροβίνα, η οποία ανέλυσε το θέμα «Η οξεία επίδραση του καπνού σε αεραγωγούς και συστηματική
κυκλοφορία», η Επίκουρη Επιμελήτρια Β΄ Πνευμονολογίας, στο «ΓΝΑ Ευαγγελισμός», Σταματούλα Τσικρικά,
η οποία μίλησε για τις «Συνηθέστερες λοιμώξεις του αναπνευστικού» και ο Πνευμονολόγος Πύραρχος (ΥΙ)
Αλέξανδρος Τσακατίκας, ο οποίος μίλησε για την «Επίδραση των τοξικών αερίων στο αναπνευστικό σύστημα».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διενεργήθηκε προληπτικός σπιρομετρικός έλεγχος, στους παρευρισκομένους.
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«Διασωστικές επιδείξεις για την αφύπνιση του εθελοντισμού» στη Δράμα
Στις 8 Ιουνίου η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας συμμετείχε σε εκδήλωση με
ΙΟΥΝΊΟΥ
θέμα: «Διασωστικές επιδείξεις για την
αφύπνιση του εθελοντισμού», η οποία διοργανώθηκε
με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος Δράμας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το παρόν στην
εκδήλωση έδωσε και το Περιφερειακό Τμήμα TRENTO
του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, με τμήμα εθελοντών
Σαμαρειτών-Διασωστών και διασωστικά σκυλιά. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών διασωστών-πυροσβεστών
και εθελοντών-διασωστών. Αναλύθηκαν οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι δυο εμπλεκόμενες ομάδες και επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά η
άριστη συνεργασία μεταξύ των εθελοντικών ομάδων και του Πυροσβεστικού Σώματος.
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22o Τακτικό Συνέδριο Ε.Α.Π.Σ.- ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΡΗΣ
Στις 8 και 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε
στο Γύθειο το 22ο Τακτικό Συνέδριο
ΙΟΥΝΊΟΥ
της Ε.Α.Π.Σ., αφιερωμένο στην μνήμη
του Ήρωα του Πυροσβεστικού Σώματος, Πυράρχου
Κωνσταντίνου Καστρή, Διοικητή της Π.Υ. Γυθείου, που
έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος,
τον Αύγουστο του 2011, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης
δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Βαθύ Ανατολικής
Μάνης, στη Λακωνία.
Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, μετά τη συνεδρίαση
τα στελέχη της Ε.Α.Π.Σ. μετέβησαν στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία του Γυθείου, όπου στο μνημείο που έχει ανεγερθεί για τον "Πύραρχο Κωνσταντίνο Καστρή" κατέθεσαν στέφανο τιμής, τόσο η σύζυγος του εκλιπόντα,
όσο και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Π.Σ., μετά το τρισάγιο που εψάλη στην μνήμη του. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης Μάνης π. Συμεών Λαμπρινάκος, ο
Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Λακωνίας κ. Σταύρος Αραχωβίτης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λακωνίας
κ. Α. Δαβάκης, ο Γραμματέας Ν.Ε. Λακωνίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ν. Κουφός, ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. κ. Μ.
Μιχαήλ και ο Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Σ. Ανθόπουλος.

8

Βράβευση του έργου «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς»
Σε μια γιορτή της τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε στον Ιππόδρομο ΑθηΙΟΥΝΊΟΥ
νών στις 13 Ιουνίου, η τελετή απονομής
των IMPACT BitE Awards (Businnes I.T. Excellence).
Τα βραβεία συνδιοργανώθηκαν για έβδομη συνεχή
χρονιά από το περιοδικό Netweek της Boussias
Communications και το ELTRUN, υπό την αιγίδα του
ΣΕΠΕ. Στόχος των βραβείων είναι η ανάδειξη και η
επιβράβευση των καινοτόμων τεχνολογικών πρωτοβουλιών και των βέλτιστων πρακτικών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών. Στη εκδήλωση και στην κατηγορία
«Βραβεία Έργων & Πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Ανασχεδιασμός Διαδικασιών & Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης», βραβεύτηκε το έργο «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης
Πυρκαγιάς» που υλοποιήθηκε για το Πυροσβεστικό Σώμα, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», με
αναθέτουσα Αρχή την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, από την ένωση εταιρειών ΟΤΕ-ΒΥΤΕ-SATWAYS.
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