ΓΕΓΟΝΟΤΑ

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

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ολοκλήρωση στρατιωτικής εκπαίδευσης Δοκίμων
Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου,
πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ)
Θήβας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης
Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) Αυλώνα, οι
τελετές ολοκλήρωσης της βασικής
στρατιωτικής εκπαίδευσης των πρωτοετών Δοκίμων Ανθυποπυραγών
και Πυροσβεστών, αντίστοιχα. Την
τελετή των Δοκίμων Πυροσβεστών
στον Αυλώνα τίμησαν με την παρουσία τους η Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας, οι οποίοι και επέδωσαν
στους Δόκιμους Πυροσβέστες τα

αποφοιτήρια. Επίσης παρέστησαν ο
Επιτελάρχης του Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγος Αντώνιος Νομικός, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γ.Ε.Σ., ο Διοικητής
του ΚΕΤΘ Αυλώνα, Ταξίαρχος Γεώργιος Μαυροειδής και ο Διοικητής
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Αρχιπύραρχος Σπυρίδων Βαρσάμης. Η
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
κατά τον χαιρετισμό της αναφέρ-

θηκε στο ύψιστο καθήκον προς το
κοινωνικό σύνολο και τον άνθρωπο,
που καλούνται να υπηρετήσουν οι
νέοι πυροσβέστες. Απευθυνόμενη
στους ίδιους, δήλωσε: «Είμαι πολύ
υπερήφανη για εσάς. Αισθάνομαι
την ανάγκη να συγχαρώ πρωτίστως
τις οικογένειές σας και εν συνεχεία τους δασκάλους σας, από τους
οποίους λάβατε όλα τα απαραίτητα
εφόδια, ώστε να θέλετε σήμερα να
προσφέρετε στο κοινωνικό σύνολο.
Αυτό είναι ένα κεκτημένο το οποίο
έχουμε και το οποίο πρέπει να το
διατηρήσουμε. Επενδύουμε πολλά
σε εσάς». Στην τελετή αποφοίτησης
των Δοκίμων Ανθυποπυραγών, στο
Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού
Θήβας παρέστησαν ο Διοικητής του
ΚΕΠΒ Θήβας, Ταξίαρχος Αθανάσιος
Αλεξόπουλος και ο Διοικητής της
Σχολής Ανθυποπυραγών, Αντιπύραρχος Δημήτριος Καλιανιώτης. Στους
τρεις πρώτους σε αξιολόγηση κάθε
Κέντρου απονεμήθηκε το διακριτικό
σήμα του «ΜΑΧΗΤΗ» που θα φέρουν
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους
στις Σχολές.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χριστουγεννιάτικα
και Πρωτοχρονιάτικα
Κάλαντα

Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντή Πυροσβέστη
Συνάντηση της Π.Ε.Ε.Π.Σ.
με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας
Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο
συναντήθηκε, την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία της
Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος,
στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας του Εθελοντή Πυροσβέστη», όπως αυτή καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 2011 με τον
Ν.4029, ως προέκταση της «Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού». Ο κ. Πρόεδρος καλωσόρισε με ιδιαίτερη χαρά την αντιπροσωπεία στο Προεδρικό Μέγαρο, εκφράζοντας την εκτίμηση
και τον θαυμασμό του για το σημαντικό έργο που επιτελούν
εδώ και 20 χρόνια, οι Έλληνες Εθελοντές Πυροσβέστες προς
την κοινωνία και τον συνάνθρωπο. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Π.Σ.
Εθελοντής Πυρονόμος, Σεραφείμ Τσιουγκρής ευχαρίστησε
θερμά, εκ μέρους όλων των Εθελοντών Πυροσβεστών, την
Προεδρία της Δημοκρατίας, η οποία τίμησε για άλλη μια φορά
τον εορτασμό της και ενημέρωσε τον κ. Πρόεδρο για την πορεία του θεσμού, για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από
την Π.Ε.Ε.Π.Σ. για την ανάπτυξή του στα πρότυπα των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, για την ανάπτυξη των Εθελοντικών
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης
και για το σοβαρό πρόβλημα της χορήγησης Μέσων Ατομικής
Προστασίας από την πολιτεία, τα οποία αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα για την ασφαλή άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων. Ο κ. Παυλόπουλος ανέφερε ότι είναι πολύ ευχάριστο
το γεγονός ότι ο θεσμός αναπτύσσεται συνεχώς, ενώ και ο
ίδιος ως Υπουργός Εσωτερικών είχε συμβάλει στη δημιουργία
του νέου νομοθετικού πλαισίου για τον Εθελοντισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα, τα αποτελέσματα του οποίου είναι πλέον
ορατά στο κοινωνικό σύνολο, σε τοπικές κοινωνίες, νησιά και
απομακρυσμένες περιοχές.
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Παρουσία της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Όλγας Γεροβασίλη, της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνας Παπακώστα-Σιδηροπούλου, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας Γιάννη Ταφύλλη, του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Π.Σ. Βασιλείου Ματθαιόπουλου, του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων, Αντιστρατήγου Π.Σ. Κωνσταντίνου Γιόβα,
του Συντονιστή Α.Π.Σ. Υποστρατήγου Π.Σ. Ιωάννη
Ράμφου, του Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, Υποστρατήγου ΠΣ Αχιλλέα
Τζουβάρα και του Συντονιστή Επιχειρήσεων με
έδρα τον Πειραιά, Υποστρατήγου Π.Σ. Στέφανου
Κολοκούρη, ακούστηκαν και φέτος τα κάλαντα
των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιάς, από τις
μπάντες του Π.Σ., της ΕΛ.ΑΣ. και από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς. Στις εορταστικές
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και
31 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αξιωματικοί,
υπαξιωματικοί, πυροσβέστες και εθελοντές, από
Διευθύνσεις και Τμήματα του Α.Π.Σ. και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, αντάλλαξαν ευχές
για τις γιορτινές ημέρες και τον ερχομό του νέου
έτους.

ΔΩΡΕΑ

Δωρεά οικίσκου στην Π.Υ. Λαυρίου

Στις 17 Δεκεμβρίου, παρουσία του
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών,
Χρήστου Σπίρτζη και του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου ΠΣ Βασιλείου Ματθαιόπουλου,
πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις
του παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου,
η τελετή παράδοσης-παραλαβής ενός
οικίσκου, για τη στέγαση του πληρώματος του περιπολικού οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαυρίου, από
το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών,
σε χώρο που παραχωρήθηκε από το
δήμο Σαρωνικού. Ο οικίσκος θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων που εκτελούν
24ωρη υπηρεσία, καθιστώντας ποιοτικότερη και ασφαλέστερη τη διαμονή
τους εν ώρα υπηρεσίας. Ο κ. Σπίρτζης

τόνισε ότι θεωρεί υποχρέωση να κάνουν ό,τι μπορούν για να συνδράμουν
το Πυροσβεστικό Σώμα και εξέφρασε
τις θερμές ευχαριστίες του, όχι μόνο
ως Υπουργός, αλλά και ως πολίτης, για
τις κρίσιμες υπηρεσίες που προσφέρει
το Π.Σ. στην κοινωνία, με αυταπάρνηση
και συνέπεια στο καθήκον, ελπίζοντας
να μπορέσει η Πολιτεία να αναπληρώσει όλον τον εξοπλισμό που χρειάζεται

η Πυροσβεστική για να νιώθουν όλοι οι
πολίτες ασφαλείς, αλλά και για να είναι
ικανό το Πυροσβεστικό Σώμα να αντεπεξέλθει στις κρίσιμες καταστάσεις που
έχει να αντιμετωπίσει. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γεώργιος Σωφρόνης και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτριος Λουκάς.
Αμφότεροι επεσήμαναν την αγαστή
συνεργασία των δύο Δήμων με το Πυροσβεστικό Σώμα και την ανάγκη συνέχισης αυτής της από κοινού προσπάθειας. Στην εκδήλωση απέδωσαν τιμές
η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος και άγημα δέκα Πυροσβεστών με
επικεφαλής Αξιωματικό του Π.Σ. Στην
τελετή παρευρέθησαν ο Υπαρχηγός
Επιχειρήσεων, Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ.
Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Αχιλλεύς
Τζουβάρας, ο Επιχειρησιακός Συντονιστής με έδρα τον Πειραιά, Υποστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, ο
Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Ανατολικής Αττικής, Αρχιπύραρχος Χαράλαμπος Χιώνης, ο Διοικητής της Π.Υ.
Κορωπίου, Πύραρχος Βασίλειος Κοκμοτός, ο Διοικητής της Π.Υ. Λαυρίου
Αντιπύραρχος Σπυρίδων Παπαστάθης,
καθώς και Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί
και πυροσβέστες. Επίσης, παρέστησαν
ο Αρχιμανδρίτης Πάτηρ Κωνσταντίνος
Συρίγος, Αντιδήμαρχοι των δύο Δήμων,
Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εθελοντές και πλήθος κόσμου.
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