ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.κ. Κάρολου Παπούλια, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008,
στις 11:00, η τελετή αποφοίτησης των 33 νέων Ανθυποπυραγών της 33ης εκπαιδευτικής σειράς, στην Πυροσβεστική
Ακαδημία, στην Κάτω Κηφισιά.
Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών
κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης, οι βουλευτές: κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, κ. Άδωνης Γεωργιάδης και κ. Γεώργιος Πεταλωτής,
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής κ. Δημήτριος Νικολακόπουλος, ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Γρηγόριος
Αναγνώστου, ο Β΄ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιαννημάρας, ο Πρύτανης του Πάντειου
Πανεπιστήμιου Καθηγητής κ. Τσίρης Παναγιώτης, ο
Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γεώργιος Πατούλης, σύσσωμη η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του Π.Σ., εκπρόσωποι των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και
αντιπροσωπείες των αντίστοιχων σχολών, καθηγητές
της Ακαδημίας, καθώς και μεγάλος αριθμός συγγενών και φίλων των νέων Ανθυποπυραγών.
Ο κ. Παυλόπουλος με αφορμή την τελετή αποφοίτησης, δήλωσε:
«Το Πυροσβεστικό Σώμα εμπλουτίζεται σήμερα
από ένα δυναμικό Αξιωματικών, στελεχώνεται καλύτερα, εκπαιδεύεται καλύτερα και ετοιμάζεται να
αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται
κυρίως από τις κλιματικές αλλαγές. Οφείλουμε απέναντι στον Ελληνικό λαό, απέναντι στις γενιές που
έρχονται, το περιβάλλον να το προστατέψουμε. Το
Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι εδώ. Θα δώσει όλες
του τις δυνάμεις για να προστατέψει τον πολίτη, να
προστατέψει το περιβάλλον».
Ενώ ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Υποστράτηγος Σπυρίδων Μουρατίδης, κατά την
ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής, απευθυνόμενος
στους νέους Αξιωματικούς του Σώματος, υπογράμμισε:
«Οι γνώσεις που αποκτήσατε στην Πυροσβεστική Ακαδημία είναι ικανές να σας βοηθήσουν να εκτελέσετε
με επιτυχία τα πολύπλευρα καθήκοντα του αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος σε ένα περιβάλλον



όπου οι συνθήκες ολοένα δημιουργούν
περισσότερες απαιτήσεις. Η προσπάθεια βέβαια για εμπλουτισμό των γνώσεών σας θα πρέπει να είναι διαρκής.
Η συνεχής εκπαίδευση είναι άκρως
απαραίτητη στο επάγγελμά μας γιατί
μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή
η αντιμετώπιση των νέων κινδύνων που
αναπόφευκτα δημιουργούνται από τις
κλιματολογικές αλλαγές, αλλά και την
τεχνολογική εξέλιξη».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛ. ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ.κ. Κάρολος Παπούλιας, δέχθηκε στις 7 Μαΐου στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό
Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο, τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη και τους νεοπροαχθέντες αντιστρατήγους του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Αγροφυλακής, προς
τους οποίους είπε τα εξής:
«Θέλω να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηκόντων σας.
Πολλά τα καθήκοντα, σοβαρά, δύσκολα - δεν υπάρχει εύκολο
καθήκον – είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε και περιμένει και
ο ελληνικός λαός την δικιά σας καλή δουλειά για την επίλυση των
προβλημάτων που τον απασχολούν.
Απευθυνόμενος στην ηγεσία της Πυροσβεστικής η πικρή εμπειρία του περασμένου καλοκαιριού δεν μας αφήνει περιθώρια ούτε
εφησυχασμού, ούτε δικαιολογιών και νομίζω ότι είστε έτοιμοι να
αντιμετωπίσετε ακραία φαινόμενα που απ’ ότι λένε θα αντιμετωπίσουμε αυτό το καλοκαίρι.
Όσο για την Αστυνομία, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Eκ
του αποτελέσματος θα κριθείτε, περιμένει ο ελληνικός λαός. Και
πρέπει να προσέξετε γιατί περιστατικά τα οποία μπορεί να χαρακτηρίζονται ‘τυχαία’ έχουν μια γενίκευση η οποία δεν είναι δίκαιη,
γιατί προσπαθείτε.
Νομίζω όμως ότι πρέπει να συντονίσετε τις προσπάθειές σας, να είναι καλύτερη η εκπαίδευση, να είναι αυστηρότερο το
νομικό πλαίσιο και βέβαια, οι επίορκοι δεν έχουν θέση στην Αστυνομία.
Θέλω επίσης, επειδή προέρχομαι από αγροτική περιοχή, να εκτιμήσω το έργο της Αγροφυλακής και να ευχηθώ καλές
επιτυχίες. Παρόλο ότι ως νέος έχω υποστεί τις συνέπειες της αυστηρότητας της Αγροφυλακής όταν κλέβαμε κανένα κεράσι…
Και πάλι θέλω να σας ευχηθώ ‘καλές επιτυχίες’, περιμένει ο ελληνικός λαός από σας πάρα πολλά, να είστε καλά, καλή
δύναμη και συγχαρητήρια για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας.»
Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, είπε μεταξύ άλλων: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
δέχτηκε σήμερα όλη την Ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας του ενιαίου πλέον Υπουργείου Εσωτερικών και είχαμε μία συζήτηση για την προσπάθεια η οποία γίνεται για την
αναδιοργάνωση και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και της
άσκησης των καθηκόντων τους προς όφελος του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου.
Γιατί τα Σώματα Ασφαλείας προορίζονται για να προστατεύουν τον πολίτη και τα δικαιώματά του. Η συνάντηση γίνεται σε μία κρίσιμη συγκυρία. Είναι η αρχή της αντιπυρικής
περιόδου και είναι μεγάλη πρόκληση για το Πυροσβεστικό Σώμα να δώσει τη μάχη για
να μην ξαναζήσουμε αυτόν τον εφιάλτη και το δράμα του περσινού καλοκαιριού. Είναι
μία μεγάλη πρόκληση και ένα μεγάλο χρέος, το μέγεθος του οποίου αναγνωρίζουμε και
γι αυτό η προσπάθεια είναι και θα παραμείνει συνεχής».


ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ «EUROBANK EFG»
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Το Κοινωφελές Ίδρυμα "Ιωάννη Λάτση" και η "Eurobank EFG" παρουσίασαν, στις 19 Ιουνίου, το πρόγραμμα με τίτλο
«Είναι Καθήκον μας», που αφορά την ενίσχυση του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και την ανασυγκρότηση των περιοχών και τη στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, το συνολικό κόστος του οποίου ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, τα 10
εκ των οποίων θα δοθούν για την ενίσχυση του Π.Σ.
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μποδοσάκη, παρουσία του Υπουργού
Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου, παρέστησαν οι Υφυπουργοί Εσωτερικών
κύριοι Παναγιώτης Χηνοφώτης και Αθανάσιος
Νάκος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Κων/νος Κιλτίδης, οι κυρίες Εριέττα
και Μαριάννα Λάτση, ο Διευθύνων Σύμβουλος
της «Eurobank EFG» κ. Νίκος Νανόπουλος, ο
Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Αθανάσιος Κοντοκώστας, συγγενείς των θυμάτων κ.α.
Κατά την ομιλία της, η κ. Μαριάννα Λάτση
παρουσίασε τα κύρια σημεία του προγράμματος
«Είναι Καθήκον μας», που είναι, μεταξύ άλλων,
η άμεση οικονομική ανακούφιση των πληγέντων με τη διαγραφή των οφειλών τους προς
Ο κ. Παυλόπουλος απένειμε το μετάλλιο του Αστέρα Αξίας και Τιμής στην
κ. Εριέττα Λάτση, για την πολύτιμη προσφορά του Ιδρύματος Ι. Λάτση και της τη Eurobank, η καταβολή εκπαιδευτικών επιEurobank EFG στο Π.Σ.
δομάτων, η χρηματοδότηση 155 πυρόπληκτων
δήμων, η αναδάσωση των λόφων, καθώς και η
αναβάθμιση των συστημάτων πυροπροστασίας του Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ενίσχυση που παρέχεται από το Ίδρυμα Λάτση και τη Eurobank προς το Π.Σ., η
οποία συνίσταται:
• Σε 28 οχήματα (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα και μεταφοράς υλικού)
• Σε 2.500 ασυρμάτους
• Σε 3.000 ατομικά καταφύγια πυρκαγιάς και 3.000 πυροσβεστικές στολές
• Σε δωρεά κατασβεστικού υλικού για τα αεροπλάνα και σε πυροσβεστικούς σωλήνες
• Σε κατασκευή νέου κτιρίου για την εγκατάσταση του πυροσβεστικού κλιμακίου στα Κρέστενα Ηλείας
• Σε ένα πρωτοπόρο λογισμικό σύστημα διαχείρισης κινδύνου πυρκαγιών που θα διευκολύνει στην ανά πάσα στιγμή
παρακολούθηση της θέσης όλου του στόλου των 2.200 οχημάτων της Πυροσβεστικής με την ταυτόχρονη δυνατότητα
μετάδοσης χαρτογραφικών και μετεωρολογικών δεδομένων.
Τέλος, ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Αρωγής Πυροσβεστών, με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2007, που αποβλέπει
στην ανακούφιση των οικογενειών των πυροσβεστών και των πιλότων, που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν
σοβαρά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Δικαιούχοι αυτής της αρωγής είναι οι σύζυγοι των θυμάτων και τα ανήλικα τέκνα τους και μέχρι σήμερα έχουν κάνει
χρήση 15 άτομα, εκ των οποίων τα 9 είναι ανήλικα, η δε αρωγή περιλαμβάνει ένα εφάπαξ επίδομα για τη σύζυγο του
θανόντος και ένα ετήσιο επίδομα για τα ανήλικα τέκνα, το οποίο θα δίνεται για μία (1) 5ετία.
Σημειώνεται, ότι το δεσμευμένο ποσόν που έχει καταθέσει το Κοινωφελές Ίδρυμα και η Eurobank ανέρχεται σε €
2.000.000 και χρήση του ποσού αυτού γίνεται μόνον κατ’ εντολή του Αρχηγού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μετά
την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα δίνουν οι δικαιούχοι.
Στη συνέχεια, προβλήθηκε βίντεο με μήνυμα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα των
δασικών πυρκαγιών, που αποτελεί μέρος της μεγάλης ενημερωτικής καμπάνιας, που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Λάτση
και η Eurobank στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχουν στο έργο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος αφού ευχαρίστησε θερμά το Ίδρυμα «Ιωάννη Σ. Λάτση» και την Τράπεζα «Eurobank EFG» για τη γενναιόδωρη προσφορά τους,



η οποία αποτελεί συνέχεια μιας μακράς και γόνιμης συνεργασίας τους με την Πολιτεία, και ιδίως
με το Υπουργείο Εσωτερικών, υπογράμμισε ότι
στο πλαίσιο αυτό, είναι ευπρόσδεκτες οι κάθε
είδους δράσεις, οι οποίες δίνουν ουσιαστικό
περιεχόμενο στην έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης. Τελειώνοντας, ο κ.
Παυλόπουλος διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους
του Ιδρύματος και της Eurobank ότι οι δωρεές
τους θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του
περιβάλλοντος.
Αμέσως μετά, το λόγο πήρε ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος αφού σημείωσε ότι οι δωρεές της οικογένειας Λάτση, είναι
στο σύνολό τους από τις μεγαλύτερες που έχει
δεχθεί μέχρι σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα, στάθηκε ιδιαίτερα στο Πρόγραμμα Αρωγής Πυροσβεστών, τονίζοντας
χαρακτηριστικά: «Η οικογένεια Λάτση δεν ξέχασε και τους ήρωές μας. Τους πυροσβέστες και τους πιλότους μας, που
δεν επέστρεψαν από το πεδίο της μάχης, πέφτοντας στο βωμό του καθήκοντος για την προστασία της ζωής και της
περιουσίας των συνανθρώπων μας».
Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκαν, για να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς την οικογένεια Λάτση και τον Υπουργό
Εσωτερικών, η σύζυγος του συμβασιούχου πυροσβέστη Νικήτα Κορομηλά, η σύζυγος του πιλότου Δημήτρη Στοϊλίδη
και η σύζυγος του πολυεγκαυματία συμβασιούχου πυροσβέστη Μανώλη Μανωλιτσάκη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος, του Αστέρα Αξίας και Τιμής
στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση και τη Eurobank. Πρόκειται για την πλέον σημαντική διάκριση για το Πυροσβεστικό Σώμα, η οποία απονέμεται σε Έλληνες πολίτες για διακεκριμένες υπηρεσίες προς αυτό.
Την απονομή έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ το μετάλλιο παρέλαβε για λογαριασμό
του Ιδρύματος Λάτση και της Eurobank EFG, η κ. Εριέττα Λάτση.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, πραγματοποίησε την Κυριακή
1η Ιουνίου 2008, μη προγραμματισμένη επίσκεψη
στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου, στην Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την
Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου.
Ο κ. Παυλόπουλος συνομίλησε με τους επικεφαλής και το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών,
στους οποίους ανέλυσε τις νέες δυνατότητες συντονισμού των επιχειρησιακών δράσεων που έχουν πλέον στην διάθεση τους, μέσα από την
άμεση συνεργασία με τα όργανα όλων των βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο νέο περιβάλλον του ενιαίου
Υπουργείου Εσωτερικών.
Επίσης συζήτησε με το προσωπικό των υπηρεσιών αυτών και για το θεσμικό έργο που προωθείται από το Υπουργείο
Εσωτερικών αυτή την περίοδο.
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΠΟ
ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΗΝΟΦΩΤΗ
Με αφορμή το σεισμό της 8ης Ιουνίου, ο κ. Χηνοφώτης εξέφρασε την ευαρέκειά του
για την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, με το παρακάτω μήνυμα:
"Εκφράζω την ευαρέσκειά μου σε όλα τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που συμμετείχαν τις τελευταίες ημέρες στις επιχειρήσεις στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, μετά τον καταστροφικό σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, καθόσον με την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή
τους, συνέβαλαν αποτελεσματικά στην διάσωση και ανακούφιση των πληγέντων.
Είμαι βέβαιος ότι η ταχύτητα αντίδρασης , ως αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών
Ηγεσίας και Αξιωματικών και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αίσθησης καθήκοντος των ανδρών του Σώματος, συνετέλεσαν ώστε η παρέμβαση να είναι αποτελεσματική , ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας του πληθυσμού της περιοχής στις
δύσκολες εκείνες ώρες".

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008
Υπό την προεδρία του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη, πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του
199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ., στο Χαλάνδρι, η 4η στη σειρά Σύσκεψη, με στόχο
να διαπιστωθεί το στάδιο ετοιμότητας και υλοποίησης των όσων
είχαν συναποφασισθεί στις προηγούμενες συσκέψεις, για την πλήρη
ανάπτυξη του μηχανισμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.
Ο κ. Υφυπουργός τόνισε τη σημασία της βελτιστοποίησης στην
οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση και
αποτελεσματική επέμβαση όλου του μηχανισμού σε περίπτωση
δασικής πυρκαγιάς, ενώ υπενθύμισε ότι η πρόληψη και η καταστολή
των πυρκαγιών αποτελεί Εθνική προσπάθεια. Ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτης Μουζάς, παρουσίασε όσα μέτρα έχουν ληφθεί βάσει του υλοποιούμενου σχεδιασμού
της Γ.Γ.Π.Π, ενώ ο κ. Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Αθανάσιος Κοντοκώστας, με τη σειρά του υπογράμμισε ότι όλες οι
δυνάμεις του Π.Σ. είναι σε πλήρη ανάπτυξη και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε ορισθεί. Επίσης κατά τη διάρκεια
της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων στη δασοπυρόσβεση φορέων, ο κ. Υπαρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Στυλιανός Στεφανίδης ανέλυσε τις δραστηριότητες προετοιμασίας που έχουν γίνει μέχρι τη
δεδομένη στιγμή από το Π.Σ., ενώ επεσήμανε προς τους εκπροσώπους των φορέων τις εκκρεμότητες που υπολείπονται
για την οριστική υλοποίηση του σχεδιασμού.
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος επίσης: εκπρόσωποι των Υπουργείων: Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης,
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης,
Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής
Ναυτιλίας - Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μακεδονίας – Θράκης και Επικρατείας,
καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας
Αττικής, των Νομαρχιών Αθηνών - Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, της
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., της Υ.Π.Α., του Ο.Τ.Ε., της Δ.Ε.Η.,
της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και του Ο.Σ.Ε. Αυτή τη φορά
κλήθηκαν και συμμετείχαν και εκπρόσωποι
των Συνδέσμων για την προστασία του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), του Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.),
της Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ) και Δυτικής Αττικής
(Α.Σ.Δ.Α.).
Εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός από τον κ. Αρχηγό και τον κ. Υπαρχηγό του Π.Σ., συμμετείχαν και οι:
κ. Γενικοί Επιθεωρητές Υπηρεσιών Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Α.Π.Σ., ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ο Διοικητής της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής, ο Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ., ο Προϊστάμενος Α΄ κλάδου του Α.Π.Σ., οι Διοικητές του 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ., της Δ.Π.Υ. Αθηνών και 1ης Ε.Μ.Α.Κ., ο Διευθυντής του Κέντρου
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Α.Π.Σ., καθώς και άλλα στελέχη του Π.Σ.



