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ΕΙΔΗΣΗ

Τελετή Παράδοσης-Παραλαβής Αρχηγίας
του Πυροσβεστικού Σώματος
Πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη ως εκπροσώπου της Κυβέρνησης, η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Αρχηγίας του
Πυροσβεστικού Σώματος, από τον απερχόμενο Αρχηγό του Π.Σ.
Στρατηγό ΠΣ ε.α. Σωτήριο Τερζούδη, στον νέο Αρχηγού Π.Σ.
Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Ματθαιόπουλο, στις εγκαταστάσεις
του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, στο Χαλάνδρι
Αττικής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης-Ταξίαρχος Νεκτάριος Κιούλος.
Στην τελετή παρέστησαν ο Αντιπτέραρχος Νικόλαος-Δημήτριος Χριστόπουλος ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.,
ο Αρχηγός Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος,
ο Αρχηγός Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιναύαρχος ΛΣ Σταμάτιος Ράπτης, ο
Υποναύαρχος ΠΝ Παναγιώτης Λυμπέρης ως εκπρόσωπος του
Αρχηγού Γ.Ε.Ν, ο Υποπτέραρχος (Ι) Αθανάσιος Σαββόπουλος
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γ.Ε.Α., ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ταφύλλης, ο Γενικός Γραμματέας
Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών Τζανέτος Φιλιππάκος,
η φυσική ηγεσία του Π.Σ., ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί,
επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του Σώματος, εκπρόσωποι της
τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδικαλιστικών φορέων, καθώς και
μεγάλος αριθμός εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων.
Κατά την ανάγνωση της Ημερησίας Διαταγής, ο νέος Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος ανέφερε: « […]Θεωρώ εξαίρετη την τιμή που γίνεται στο πρόσωπο
μου και δεσμεύομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια,
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προκειμένου να ανταποκριθώ στο έργο που μου ανατέθηκε[…]. Δεσμεύομαι να ασκήσω τη διοίκηση του Σώματος με αντικειμενικότητα, αμεροληψία και σεβασμό προς
τον συνάδελφο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους
κανόνες και τις διαδικασίες αξιοκρατίας και διαφάνειας,
σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας του Σώματος, στεκόμενος δίπλα στο προσωπικό ως συμπαραστάτης στις
δυσκολίες του και συνεργάτης στο έργο του. Πριν από
λίγες ημέρες η χώρα μας, και το Πυροσβεστικό Σώμα
ειδικότερα, ήλθαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή και
ανείπωτη σε μέγεθος φυσική καταστροφή με τις γνωστές σε όλους μας τραγικές συνέπειες. Οι απώλειες τόσων συνανθρώπων μας, οι εκτενείς υλικές ζημιές και οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις προκαλούν σε όλους εμάς
τους πυροσβέστες συναισθήματα βαθύτατης θλίψης,

συμπόνιας και συμπαράστασης. Πάνω απ΄ όλα, συμμεριζόμαστε
ολόψυχα την οδύνη των οικογενειών που θρηνούν θύματα και
συμπάσχουμε με τους τραυματίες και όλους όσοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω
ότι το Πυροσβεστικό Σώμα με αφοσίωση, πίστη και σεβασμό
στην αποστολή του, θα συνεχίσει αγόγγυστα τις προσπάθειες του
[…]. Προσδοκώ σε έργο με ουσιαστικό αποτέλεσμα, αποφεύγοντας την άσκοπη προβολή, που στερείται αξίας και δεν συνάδει
με τη σεμνότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει τις προσπάθειες
μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι το καθήκον του, το πράττει καλά
εκείνος που εργάζεται ευσυνείδητα για το κοινό καλό. Αυτό θεωρώ ότι είναι αρκετό για να πετύχουμε στην αποστολή που μας
έχει ανατεθεί. […].
Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, στην ομιλία
του, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι «πριν από λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες γραμμές ενός νέου
σχεδίου για την Πολιτική Προστασία. Βασικός πυλώνας της, σε
κάθε περίπτωση, είναι το Πυροσβεστικό Σώμα». Όπως ανέφερε
ο Υπουργός Εσωτερικών είναι «ένας σχεδιασμός ο οποίος θα
ενσωματώνει τη δική σας πρώτα από όλα πολύχρονη εμπειρία,
αλλά ταυτόχρονα θα προσπαθεί να ξεπεράσει τις δυσλειτουργίες
και να αξιοποιήσει τη διάσπαρτη επιστημονική καταγεγραμμένη
γνώση που υπάρχει γύρω από το θέμα της αντιμετώπισης των
φυσικών καταστροφών, μελετώντας εμπειρίες, διδασκόμενοι
από άλλα κράτη, προσπαθώντας να προσαρμόσουμε στις δικές
μας συνθήκες αυτό που ταιριάζει στις ιδιομορφίες της χώρας
μας. Γνωρίζοντας τις παθογένειες, τα λάθη, τον τρόπο που χτίστηκαν οι πόλεις, ενσωματώνοντας τις τελευταίες κλιματικές αλλαγές. Όλα αυτά που οφείλουμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση,
ανεξαρτήτως της πρόσφατης τραγωδίας, για να μπορέσουμε να
υπηρετήσουμε την υπόθεση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών». «Όλοι νομίζω ότι αναγνωρίζουν πως όσοι υπηρετούν στο
Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι δεν είναι υπερβολικό να λέμε ότι στις γυναίκες και τους άντρες που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα η
ελληνική κοινωνία χρωστάει. Χρωστάει διότι με αυταπάρνηση
στις δυσκολίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, βάζοντας την

ίδια τους τη ζωή σε κίνδυνο», τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι
την ανάγκη-πέρα από τους συμπολίτες μας που χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες-να αναφερθώ ιδιαίτερα
στον Υποπυραγό που ανήκει στη δική σας οικογένεια
και που ο ίδιος είχε ένα αναπάντεχο χτύπημα, χάνοντας
τη γυναίκα και το παιδί του. Νομίζω ότι σε αυτόν αλλά
και όσους από το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν δώσει την
ζωή τους πέφτοντας στο καθήκον, οφείλουμε-για όλους
αυτούς αλλά και συνολικά απέναντι στον ελληνικό λαό-να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να επιτελέσουμε το καθήκον μας όπως όλοι οι συμπολίτες
μας απαιτούν από εμάς». Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ταφύλλης ευχαρίστησε τον
απερχόμενο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για
τις υπηρεσίες του και ευχήθηκε στον νέο Αρχηγό καλή
δύναμη και τύχη. «Οι υπηρεσίες που προσφέρετε είναι
καταγεγραμμένες στη συνείδηση του ελληνικού λαού»,
επισήμανε και πρόσθεσε ότι «πολλές φορές μας ξεπερνούν οι ίδιες οι συνθήκες. Τα φαινόμενα που βιώνουμε
πλέον και τα φαινόμενα αυτά τα οποία πυροδοτεί η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα νέων αναδυόμενων
απειλών και είναι σίγουρο ότι απαιτούν νέες προσεγγίσεις. Σε αυτή την πορεία θα είμαστε μαζί και αυτό το
οποίο υπόσχομαι σήμερα από αυτό το βήμα, είναι ότι θα
σταθώ αρωγός σε αυτή τη προσπάθεια. Η εμπειρία και
η συνεισφορά σας είναι πολύτιμη. Ήδη λοιπόν από αυτό
το Κέντρο Επιχειρήσεων σήμερα συνεχίζεται η μάχη και
αυτή τη μάχη από εδώ και πέρα θα τη δώσουμε μαζί».
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Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος

Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος

Στις 6 Αυγούστου συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο
Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) και επέλεξε για νέο Αρχηγό
του Πυροσβεστικού Σώματος τον Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο
Ματθαιόπουλο. Στον αποστρατευθέντα Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο ΠΣ Σωτήριο Τερζούδη, απονεμήθηκε ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία και ο τίτλος του
Επίτιμου Αρχηγού του Π.Σ. Ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος του Κωνσταντίνου, γεννήθηκε το 1966, στην Καμενίτσα Γορτυνίας του
Νομού Αρκαδίας. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.
Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1987 και αποφοίτησε
από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το
1992, με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Το 2006 φοίτησε στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε στον
2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό
Πειραιά, στο Ανακριτικό Τμήμα της Διοίκησης Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Πειραιά, στην 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Βυτίνας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης και επί σειρά ετών στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία Κιάτου. Το 2011 τοποθετήθηκε ως Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου. Το 2012 διετέλεσε Διοικητής
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας. Το 2015 προ-

Ο νέος Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας του Δημητρίου,
γεννήθηκε το 1966, στο Πράσινο Αρκαδίας. Είναι έγγαμος και
πατέρας δυο παιδιών.
Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1987 και το 1992 αποφοίτησε από την Πυροσβεστική Ακαδημία με τον βαθμό του
Ανθυποπυραγού. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του προήχθη
σε όλους τους βαθμούς κατ’ επιλογήν, έλαβε πολλές ηθικές
αμοιβές, ενώ τιμήθηκε με πολλά μετάλλια και παράσημα, μεταξύ άλλων του Χρυσού Σταυρού Τιμής, του Ταξιάρχη του Φοίνικα και του Ταξιάρχη Τιμής. Υπηρέτησε ως Αξιωματικός στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, στον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό
Αθηνών, στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών,
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου, υπήρξε Προϊστάμενος
Γραφείου Πυρασφαλείας και Ανακριτικού στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία Τρίπολης, Προϊστάμενος του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, Επικεφαλής του Πεζοπόρου Αερομεταφερόμενου
Τμήματος Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, Επικεφαλής του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων
Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, διετέλεσε Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης και
Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης. Τον Φεβρου-
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ήχθη στον βαθμό του Αρχιπυράρχου και τοποθετήθηκε
ως Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας. Το 2017 προήχθη
στον βαθμό του Υποστρατήγου και του ανατέθηκαν τα
καθήκοντα Συντονιστή Επιχειρήσεων Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ευρισκόμενος πάντοτε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων έχει λάβει
μέρος, διαχειριστεί και συντονίσει πλήθος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, αστικών και δασικών πυρκαγιών,
εξειδικευμένων διασώσεων και συμβάντων μεγάλης
έκτασης, ειδικότερα κατά τα τελευταία έτη, στις μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία,
το καλοκαίρι του 2015 και του 2016. Ως Συντονιστής
Επιχειρήσεων το 2017, τέθηκε επικεφαλής στις μεγάλες πυρκαγιές της Ζακύνθου, Ζευγολατιού και Σοφικού
Κορινθίας, στην Άρλα Αχαΐας, στο Κρανίδι Αργολίδας
και στις πυρκαγιές της Λακωνίας. Προήχθη σε όλους
τους βαθμούς κατ’ επιλογή και τιμήθηκε με διάφορα
μετάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις, μεταξύ άλλων, με τον ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα, τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής,
τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα και τον
Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής.

αρίου του 2013 προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου
και τοποθετήθηκε ως Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου. Τον Φεβρουαρίου
του 2016 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και
τοποθετήθηκε ως Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής. Τον Φεβρουαρίου του 2018
τοποθετήθηκε ως Συντονιστής Επιχειρήσεων (με έδρα
τον Πειραιά), για τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές
Διοικήσεις Στερεάς Ελλάδας, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου &
Κρήτης. Έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις διάσωσης, στην
κατάσβεση μεγάλων αστικών και δασικών πυρκαγιών,
καθώς και στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και σε διασώσεις μεγάλου αριθμού πολιτών, όπως
στην Μάνδρα και Νέα Πέραμο Αττικής. Ήταν από τους
πρώτους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος
που εκπαιδεύθηκαν από την Αμερικανική ΑποστολήUnited States Forest Service law Enforcement and
Investigations–και πήραν πιστοποίηση γνώσεων στο
αντικείμενο «Προέλευση και Αιτίες Δασικών Πυρκαγιών» (wild fire origin and cause determination course).
Επίσης εκπαιδεύτηκε σε θέματα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών από αποστολές των χωρών Η.Π.Α. και
Καναδά.
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Επιμνημόσυνη Δέηση για τους πεσόντες στον Καρέα
Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε σήμερα
στον Καρέα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη και του
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου ΠΣ Σωτηρίου Τερζούδη, στη μνήμη
των συναδέλφων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους
κατά την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, στο δάσος του Καρέα στον Υμηττό, στις
22 Ιουλίου 1998. Το τιμητικό τρισάγιο για τους
Αρχιπυροσβέστες Μαλούκο Δημήτριο και Μαυραειδή Θεμιστοκλή, τον Πυροσβέστη Διαβολή
Αλέξανδρο, καθώς και τον Εθελοντή Πυροσβέστη Καραμολέγκο Δημήτριο, τελέσθηκε από τον
Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Σιλουανό
Βέργο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καρέα Βύρωνος, συνεπικουρούμενο από
τον Πατέρα Χαράλαμπο του Ιερού Ναού Αγίας
Μαύρας. Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομο
χαιρετισμό, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας Γιάννης Καπάκης, ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Σωτήριος Τερζούδης και ο Δήμαρχος Ηλιούπολης
και Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και
Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) Βασίλης Βαλασόπουλος. Στην τελετή, εκτός από τις οικογένειες,
τους συγγενείς και τους φίλους των αδικοχαμένων συναδέλφων, παρέστησαν από το Πυροσβεστικό Σώμα, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων,
Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος,
ο Υπαρχηγός Υποστήριξης, Αντιστράτηγος ΠΣ
Δημοσθένης Αναγνωστάκης, ο Συντονιστής
Επιχειρήσεων Πειραιά, Υποστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας, ο Συντονιστής Υποστήριξης
Επιτελείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης
Ράμφος, ο Περιφερειάρχης Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Αχιλλεύς
Τζουβάρας, ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Αρχιπύραρχος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Διοικητής του 2ου
Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, Αντιπύραρχος
Χρήστος Πλατάς, ο Διοικητής του 7ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών Επιπυραγός Δημήτριος
Τζαμάλης. Επίσης παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, Χριστίνα Μπαριτάκη, η
Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Ερμίνα Κυπριανίδου, η Εντεταλμένη Σύμβου-
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λος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Γιάννα
Τσούπρα, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης,
ο Δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, ο Δήμαρχος Βύρωνα, Άκης Κατωπόδης, ο Δασάρχης Πεντέλης, Αθανάσιος
Ρέππας, εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α., εθελοντικών οργανώσεων,
συλλόγων, συνδικαλιστικών ενώσεων του Πυροσβεστικού
Σώματος και των ενώσεων αποστράτων του Πυροσβεστικού
Σώματος καθώς και πλήθος συναδέλφων.

Στην παραχώρηση του ΚΤΕΟ Μεγάρων στο Πυροσβεστικό
Σώμα, προχώρησε στις 10 Αυγούστου, η Περιφέρεια Αττικής,
στο πλαίσιο της συνεργασίας Περιφέρειας και Πυροσβεστικού
Σώματος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου ΠΣ Βασίλειου Ματθαιόπουλου. Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, κατά τον
σύντομο χαιρετισμό της στην τελετή παράδοσης, επισήμανε
την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης της Πυροσβεστικής και τόνισε ότι στέκεται στο πλευρό του Πυροσβεστικού
Σώματος, στο πλαίσιο μια σχέσης συνεργασίας που οικοδομήθηκε με συνέπεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος
ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος στην ομιλία του, ευχαρίστησε για
την παραχώρηση του κτιρίου την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα
Δούρου και τόνισε μεταξύ άλλων: «Η παράδοση της άρτιας
κτιριακής υποδομής, στην οποία παρευρισκόμαστε σήμερα,
συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της τεχνικής υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος και των συνθηκών εργασίας
των στελεχών μας […]. Η Περιφέρεια Αττικής, μεταξύ άλλων,

μας παραχωρεί αναγκαία μέσα και μας παρέχει διευκολύνσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
προκλήσεων, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε
επιχειρησιακό επίπεδο, όπως είναι και η χρηματοδότηση προμήθειας 35 νέων πυροσβεστικών οχημάτων.
[…]».
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μεταξύ άλλων ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Ιωάννης Βασιλείου, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης, οι
περιφερειακοί σύμβουλοι Δυτικής Αττικής, Παναγιώτα
Παπά και Μαρία Χριστάκη, ο Υπαρχηγός Υποστήριξης, Αντιστράτηγος ΠΣ Δημοσθένης Αναγνωστάκης,
ο Συντονιστής Υποστήριξης του Α.Π.Σ. Υποστράτηγος
ΠΣ Ιωάννης Ράμφος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Αχχιλεύς Τζουβάρας, ο Επιχειρησιακός
Συντονιστής με έδρα τον Πειραιά, Υποστράτηγος ΠΣ
Στέφανος Κολοκούρης, οι Διοικητές Αθηνών, Πειραιώς
και Δυτικής Αττικής, Διευθυντές του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και ο προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Συνεργείου στον Ασπρόπυργο.
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