ΓΕΓΟΝΟΤΑ

γεγονότα/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
παρουσιαση/υπηρεσία/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
επικαιρότητα/άσκηση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
δράσεις, νέα και γεγονότα
του Πυροσβεστικού Σώματος

ΕΙΔΗΣΗ

Επίσκεψη της Υπουργού και της Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη στο Ε.Σ.Κ.Ε.

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, καθώς η
κρατική μηχανή βρισκόταν σε πλήρη
εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αναμενόταν
ότι θα προκαλέσει ο κυκλώνας «Ξενοφών», που σάρωνε την περιοχή της
Νότιας Ιταλίας και θα επηρέαζε μεγάλο
τμήμα της χώρας μας, η Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, επισκέφθηκε
το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) του Πυροσβεστικού
Σώματος στο Χαλάνδρι, όπου την υποδέχθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ταφύλλης
και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος. Η Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη ενημερώθηκε
για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του
Πυροσβεστικού Σώματος, εν όψει των
έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς
και για τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα. Στη συνέχεια, ξεναγήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Ε.ΣΚ.Ε. και ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας του.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν επίσης
ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ
Κωνσταντίνος Γιόβας, ο Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Αχιλλεύς Τζουβάρας, ο
Επιχειρησιακός Συντονιστής με έδρα
τον Πειραιά, Υποστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης και ο Διευθυντής
του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας, Αρχιπύραρχος Φίλιππος
Παντελεάκος.

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου και
καθώς ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε συναγερμό για την αντιμετώπιση του επερχόμενου βαρομετρικού
χαμηλού «Ζορμπά», συγκλήθηκε στο
Ε.Σ.Κ.Ε. ευρεία σύσκεψη του Κεντρικού
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, υπό την υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη και με τη
συμμετοχή των γενικών γραμματέων
όλων των υπουργείων που εμπλέκονται στη διαχείριση κρίσεων, υπό την

προεδρία του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Ταφύλλη.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, οι γενικοί
γραμματείς Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πουλάκης, Δημόσιας Τάξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης, Υποδομών,
Γιώργος Δέδες, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Διονύσης Τεμπονέρας,
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλτιάδης
Κλάπας, Παιδείας, Ηλίας Γεωργαντάς
και από πλευράς Δημόσιας Υγείας, ο
υποδιοικητής του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας, Ηλίας Πετρόπουλος, καθώς και η Ειδική Γραμματέας
Επικοινωνιών Διαχείρισης Κρίσεων,
Φωτεινή Παντιώρα. Από πλευράς των
αρμοδίων υπηρεσιών συμμετείχαν ο
αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α, οι Αρχηγοί ΕΛ.ΑΣ,
Πυροσβεστικού Σώματος και Λιμενικού, η Γενική Επιθεωρητής Αλλοδαπών
και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, καθώς και
εκπρόσωποι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Ε.ΥΔ.Α.Π., τον
Δ.Ε.Δ.Η.Ε. και ο διευθύνων σύμβουλος
της Super League Ελλάδος, λόγω της
προγραμματισμένης διεξαγωγής των
ποδοσφαιρικών αγώνων της Κυριακής.
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ΕΙΔΗΣΗ

Επίσκεψη της Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη στο Α.Π.Σ.

Συνάντηση
με επιστήμονες
από τη Χιλή
Στις 15 Οκτωβρίου ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ
Βασίλειος Ματθαιόπουλος, υποδέχτηκε στο
Α.Π.Σ. τον Δρ. Francisco Cereceda-Balic, καΕΙΔΗΣΗ
θηγητή
στο Τμήμα Χημείας και επικεφαλής
του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας
(LQA) του Κέντρου Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών (CETAM) του Πανεπιστημίου
Técnica Federico Santa María (UTFSM), στο
Valparaíso και τη συνεργάτη του, Ximena
Fadic, Γεωπόνο Μηχανικό και ερευνήτρια
στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας
(LQA), συνοδευόμενους από τον Γραμματέα της Πρεσβείας της Χιλής στην Αθήνα,
Patricio Brickle.
Η συνάντηση με τους χιλιανούς επιστήμονες αφορούσε στα επίκαιρα θέματα
περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και
η συζήτηση επικεντρώθηκε ειδικότερα στη
μελέτη της συμπεριφοράς των διαφόρων
ειδών δέντρων και φυτών, σε ελεγχόμενες συνθήκες καύσης και στη μέτρηση των
εκπεμπόμενων αερίων που ρυπαίνουν το
περιβάλλον. Σκοπός της μελέτης τους είναι
να προβούν στην υποβολή προτάσεων προς
τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης της χώρας τους, αλλά και άλλων χωρών, που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τις
δασικές πυρκαγιές, για την αντικατάσταση
των εύφλεκτων ειδών βλάστησης από φυτά
και δέντρα που αποδεικνύονται πιο ανθεκτικά στη φωτιά, ώστε να περιοριστούν κατά
το δυνατόν οι καταστροφικές πυρκαγιές και
οι δυσμενείς επιπτώσεις τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
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Η Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, επισκέφθηκε στις 25
Οκτωβρίου, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου την υποδέχθηκε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ
Βασίλειος Ματθαιόπουλος. Η Υφυπουργός εν συνεχεία συναντήθηκε
με τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων, Αντιστράτηγο ΠΣ Κωνσταντίνο Γιόβα, τον
Συντονιστή Υποστήριξης του Α.Π.Σ.
Υποστράτηγο ΠΣ Ιωάννη Ράμφο και

τους Διευθυντές των Διευθύνσεων
του Α.Π.Σ., οι οποίοι την ενημέρωσαν
για τα τρέχοντα ζητήματα καθώς και
για γενικότερα θέματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό Σώμα.

ΕΙΔΗΣΗ

Επίσκεψη της Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη στο
Πυροσβεστικό Μουσείο
Το Πυροσβεστικό Μουσείο επισκέφτηκε στις 31
Οκτωβρίου, η Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου. Ξεναγήθηκε στους
χώρους του Μουσείου και
στη συνέχεια παρακολούθησε τη διαδραστική παρουσίαση της ιστορίας, της
αποστολής και του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, μαζί με τους μαθητές
δύο σχολείων, που βρίσκονταν εκεί στο πλαίσιο των σχολικών επισκέψεων
που πραγματοποιούνται καθημερινά στο Μουσείο. Η Υφυπουργός εξέφρασε
στο προσωπικό του Μουσείου που την υποδέχτηκε και την ξενάγησε, τον ενθουσιασμό της για τα εκθέματα και τα ιστορικά κειμήλια που εκτίθενται στον
σύγχρονο και άρτια οργανωμένο χώρο του και με την αφιέρωσή της στο Βιβλίο Επισκεπτών του Μουσείου, τίμησε το έργο των Ελλήνων Πυροσβεστών:
«Είχα την ευτυχία σήμερα και την ιδιαίτερη τιμή να επισκεφθώ το Μουσείο
του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ιστορία του αναβλύζει από τις προθήκες και
τις βιτρίνες του και αγγίζει τον επισκέπτη. Ο Έλληνας πυροσβέστης είναι
πρωταγωνιστής και υπηρέτης της ανθρώπινης ζωής και της αξίας της, ηρωικός με αυτοθυσία, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο».

