
Σύσκεψη υπό την προεδρία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια. 

Υπό την προεδρία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Βασίλη Κικίλια, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 28 Ιουνίου 2014, 
σύσκεψη με αντικείμενο τις δράσεις για την αντιμετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, στις εγκαταστάσεις του 
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Ο κ. Κικίλιας ενημερώθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για 
τη μέχρι τώρα πορεία της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

Στην εισήγησή του, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Βασίλης Κικίλιας ανέφερε, μεταξύ άλλων: 

«Ήρθαμε σήμερα εδώ στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής για ενημέρωση, αλλά 
κυρίως για να εντοπίσουμε τυχόν αδυναμίες μας. Θέλω να τονίσω ότι, όπως 
πάντα το Πυροσβεστικό Σώμα είναι σε πλήρη ανάπτυξη αυτή την εποχή και το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε ετοιμότητα. Γνωρίζετε πολύ 
καλά ότι έχουμε προβλήματα στα εναέρια και επίγεια μέσα, όμως οι άνδρες 
της Πυροσβεστικής για μία ακόμη χρονιά θα κάνουν με αυταπάρνηση το 
καθήκον τους. Θα ήθελα όμως να ζητήσω από όλους, εθελοντές και πολίτες, 
στην πολύ κρίσιμη φετινή μάχη να συνεισφέρουν όλοι. Στόχος μας είναι η 
επαγρύπνηση, δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός και θέλω να τονίσω ότι 
συνεχώς ψάχνουμε λύσεις, ώστε να προασπίσουμε τον φυσικό πλούτο της 
χώρας μας, τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, καθώς και τους 20 
εκατομμύρια τουρίστες που αναμένουμε». 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. 
Πάτροκλος Γεωργιάδης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, 
Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του 
ΠΣ Αντιστράτηγος ΠΣ Διαμαντής Κανελλόπουλος, ο Υπαρχηγός Υποστήριξης 
του ΠΣ Αντιστράτηγος ΠΣ Χαράλαμπος Αφάλης και ο Διευθυντής Στρατηγικού 
Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας κ.Φοίβος Θεοδώρου. Επίσης συμμετείχαν, ο 
Συντονιστής Υποστήριξης Επιτελείου ΑΠΣ Υποστράτηγος ΠΣ Στέφανος 
Σπανέας, ο Διοικητής της ΠΕ. ΠΥ. Δ. Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Δημοσθένης 
Αναγνωστάκης και ο Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε. Υποστράτηγος ΠΣ Θεοδόσιος 
Δημακογιάννης.  

 


