Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος
Εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου του Πυροσβεστικού Σώματος
στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης και ο
Υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, πραγματοποίησαν σήμερα Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου 2022, τα εγκαίνια του πληροφοριακού κέντρου του Πυροσβεστικού
Σώματος, στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν
παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου.
Την εκδήλωση των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της
Κυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης
Πικραμμένος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Πάτροκλος Γεωργιάδης, η Αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης Βούλα
Πατουλίδου, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Γκιουλέκας,
Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Κούβελας και Ευστράτιος Σιμόπουλος, ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Αρχηγός Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγος Χαράλαμπος
Λαλούσης, ο Αρχηγός Γ.Ε.Α. Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο Αρχηγός
Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος,
Αντιναύαρχος Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο Διοικητής της ΑΔΙΣΠΟ, Υποπτέραρχος (Ι)
Ιωάννης Μπιρμπίλης και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, εκπρόσωποι
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και εκπρόσωποι των
συνδικαλιστικών φορέων.
Κατά την έναρξη των εγκαινίων, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, στην ομιλία του ανέφερε: «Όπως κάθε χρόνο, το

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 15123 Μαρούσι
Τηλ: 213 1510186/176/190/987/969, Fax: 213 1510182, E-mail: press@civilprotection.gr
www.civilprotection.gr
Twitter: @GSCP_GR, Facebook: @CivilProtectionGreece

Πυροσβεστικό Σώμα συμμετέχει στη 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που εδώ και
δεκαετίες συνιστά σημαντικό εμπορικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό γεγονός. Από
τα εκθέματα ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα μέρος των
τεχνολογικών καινοτομιών που έχουν ήδη ενταχθεί στον μηχανισμό του
Πυροσβεστικού Σώματος, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια και λύσεις στο
επιχειρησιακό πεδίο, βελτιώνοντας κατ αυτό τον τρόπο την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η σημασία που δίνεται από την πλευρά
μας στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικασιών επιχειρησιακής
λειτουργίας είναι κομβικής σημασίας για την Πολιτεία, καθώς με αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται πληρέστερα η προστασία της ζωής, των περιουσιών και του
περιβάλλοντος, ενώ ενδυναμώνεται το αίσθημα ασφάλειας στη χώρα. Επιπλέον, η
τεχνολογική ενδυνάμωση του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει στη χώρα μας
μεγαλύτερες δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας, συνδρομής και αλληλεγγύης σε
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, σε μία εποχή παγκόσμιας έντασης των ακραίων
κλιματικών φαινομένων και των συνεπαγόμενων απειλών και καταστροφών. Με
αυτή την αντίληψη, συνεχούς και ευφυούς αναβάθμισης, το Πυροσβεστικό Σώμα, ως
ο επιχειρησιακός βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας, θέτει μεταξύ των
προτεραιοτήτων του, την εκπαιδευτική ενδυνάμωση και τη μέριμνα για το σύνολο του
προσωπικού του, το οποίο καλείται να φέρει εις πέρας τη δύσκολη και πολυσχιδή
αποστολή του, και το οποίο θα ήθελα, και από το βήμα αυτό, να το συγχαρώ για τη
διαχρονικά πρόθυμη εκτέλεση των καθηκόντων του, παρά τις όποιες αντιξοότητες.
Και αυτή τη χρονιά, το Πυροσβεστικό Σώμα βρέθηκε αντιμέτωπο με δύσκολα
συμβάντα και μεγάλες πυρκαγιές. Τα παρεχόμενα από την Πολιτεία μέσα και ο ζήλος
του προσωπικού μας, ενισχυμένο φέτος με την προεγκατάσταση πυροσβεστικών
δυνάμεων του ευρωπαϊκού μηχανισμού, συνέβαλλαν ώστε η αντιμετώπιση όλων
αυτών να είναι άμεση και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Στο τέλος της ομιλίας του ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος
Αλέξιος Ράπανος, αναφέρθηκε στη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής
Αστυνομίας και της τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του συνόλου των
συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων, στην επίτευξη του κοινού σκοπού, που δεν
ήταν άλλος από τη θωράκιση της χώρας σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας για τον
μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση κάθε άλλης
απειλής, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει από καρδιάς τους εθελοντές του
Πυροσβεστικού Σώματος και των οργανώσεων της Πολιτικής Προστασίας για την
άοκνη συνεισφορά τους στα πεδία των επιχειρήσεων, διαβεβαιώνοντας όλους ότι: «
το Πυροσβεστικό Σώμα είναι και θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας!».
Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης μεταξύ άλλων επεσήμανε:«… το Πυροσβεστικό Σώμα δίνει
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διαχρονικά τον καλύτερο εαυτό του, βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. 24 ώρες
το 24ωρο. Όλο τον χρόνο. H εμπειρία μου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, έναν χρόνο τώρα, μαζί με δύο εξαίρετους συνεργάτες, τον
Υφυπουργό Ευάγγελο Τουρνά και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Βασίλη Παπαγεωργίου, απέδειξε ότι πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο
Πυροσβεστικό Σώμα και λόγω της επαγγελματικής του αρτιότητας, αλλά και λόγω
πάθους των στελεχών του για το δύσκολο έργο που επιτελούν. Ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρθηκε στο πιλοτικό Πρόγραμμα Προεγκατάστασης
Ευρωπαίων Πυροσβεστών στη χώρα μας (pre-positioning pilot project). Στην
πρόσφατη έκτακτη συνάντηση Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένιωσα ιδιαίτερα
υπερήφανος, γιατί όλοι οι Υπουργοί, ειδικά των χωρών που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα, μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Μάλιστα, η Πορτογαλία πρότεινε την
πραγματοποίηση workshop στη Λισαβόνα, ώστε οι Έλληνες Πυροσβέστες να
μεταβούν εκεί και να τους μάθουν πολλά πράγματα που γνωρίζουν καλύτερα.
Στο τέλος της ομιλίας του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης απευθυνόμενος στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
τόνισε: «Συγχαρητήρια Αρχηγέ για το Σώμα που διοικείς. Συγχαρητήρια σε όλους. Η
ελληνική κοινωνία μπορεί να είναι υπερήφανη για το Πυροσβεστικό της Σώμα».
Από πλευράς του Πυροσβεστικού Σώματος, στην εκδήλωση παρέστησαν, ο
Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, o
Επιχειρησιακός Συντονιστής με έδρα την Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγος Μάριος
Αποστολίδης, ο Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού Αρχιπύραρχος Νικόλαος
Τσόγκας, ο Διευθυντής Οργάνωσης και Ασφάλειας Αρχιπύραρχος Γεώργιος
Μαρκουλάκης, ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων Αντιπύραρχος Νικόλαος
Βλαχόγιαννης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος Επιπυραγός
Ιωάννης Αρτοποιός.
Μέσα από τα εκθέματα του Πληροφοριακού μας Κέντρου οι επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί στο Πυροσβεστικό
Σώμα, τόσο για την πυρόσβεση όσο και για την έρευνα και διάσωση, όπως, το
Σ.μη.Ε.Α. Sarisa, Ελληνικής κατασκευής, με τρείς (3) ιδιαίτερες ικανότητες, στην
εναέρια επιτήρηση, στην έρευνα και διάσωση και στη μεταφορά υλικών, τον αναλυτή
ταυτοποίησης χημικών αερίων και τη βάση δεδομένων του, τον ανιχνευτή
ραδιενέργειας και ταυτοποίησης ραδιενέργειας και ραδιοϊσοτόπων, τον ανιχνευτή
επικίνδυνων αερίων και αερολυμάτων, τις αναπνευστικές συσκευές νέου τύπου, τη
θερμική κάμερα για τον εντοπισμό θερμών σημείων καθώς και για έρευνα και
διάσωση σε κλειστούς χώρους, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής ενημέρωσης και
διαχείρισης συμβάντων σε πραγματικό χρόνο και τον εξομοιωτή πυρκαγιάς "Fire
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dragon" στον οποίο οι πυροσβέστες πραγματοποιούν την εισαγωγική τους
εκπαίδευση τόσο στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους όσο και στις
διαδικασίες έρευνας και διάσωσης.
Επίσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω εικονικής αναπαράστασης, να
ενημερωθούν, λαμβάνοντας γενικές οδηγίες πρόληψης δασικών και αστικών
πυρκαγιών. Τέλος, παρουσιάζεται η συσκευή εκπαίδευσης πυροσβεστών για την
κατάσβεση πυρκαγιών καθώς και την έρευνα και διάσωση μέσω εικονικής
πραγματικότητας “Firefighting simulation”. Σε αυτό το χρηματοδοτούμενο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «bridges», συμμετέχει ενεργά το Πυροσβεστικό Σώμα, μέσω
ερευνητικής ομάδας , σε συνεργασία με πυροσβεστικές υπηρεσίες και πανεπιστήμια
της Ελλάδας και του εξωτερικού.
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