Ε.Ο.Σ. Αλμυρού-Ομάδα Πολιτικής Προστασία-Πιστοποίηση!

Πιστοποιήθηκε η ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Ε.Ο.Σ. Αλμυρού μετά από εξετάσεις
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου. Την Δευτέρα
09/7/2018
το πρωί και στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Βόλου απονεμήθηκαν από τον Διοικητή της κ.
Χαράλαμπο Πόζογλου οι βεβαιώσεις πιστοποίησης στα μέλη των εθελοντικών ομάδων που
συμμετείχαν στις εξετάσεις στις 20/5/2018 ημέρα Κυριακή, στους τομείς τόσο της
δασοπροστασίας όσο και της δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης. Οι επιτυχόντες οι
οποίοι παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε
πρακτικό επίπεδο διάρκειας δύο εβδομάδων, μετά το Πάσχα, έδωσαν τις γραπτές τους
εξετάσεις για να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, όπως προέβλεπε η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας μέσω των κατά τόπους Πυροσβεστικών Μονάδων/Υπηρεσιών και
πλέον ως πιστοποιημένοι «εθελοντές» καλούνται να συνδράμουν στο έργο του
Πυροσβεστικού Σώματος που έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της
καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών και όχι μόνο! Ο Ε.Ο.Σ. Αλμυρού το έτος 2009
κατέθεσε αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και
αναγνωρίστηκε και εντάχθηκε στο μητρώο την 25/09/2009 με αριθμό
37/2009
. Από τότε έως σήμερα συμμετείχε στις συναντήσεις του
Σ
υντονιστικού
Τ
οπικού
Ο
ργάνου που λάμβανε χώρα στον
Δήμο Αλμυρού
και είχε ως τομέα δράσης τον ορεινό όγκο της Όθρυς. Πολλές φορές κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες και όταν ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν
μεγάλος, κλήθηκαν τα μέλη της ομάδος να επιβλέψουν το χώρο δράσης τους, την Όθρυ,
αλλά και σε περιπτώσεις όπου συνάνθρωποί μας χρειάστηκαν βοήθεια στο βουνό, πάντα τα
μέλη της ομάδος του Ε.Ο.Σ. ήταν εκεί για να βοηθήσουν.
Από τα δώδεκα (12) μέλη που απαρτίζουν την ομάδα του συλλόγου φέτος έλαβαν
πιστοποίηση στην δασοπροστασία, έξι (6) μέλη αυτής: οι κ.κ. Μόρφης Πέτρος (υπεύθυνος
ομάδος), Ζαβός Χρήστος, Βανικιώτης Νικόλαος, Δαμιανός Κων/νος, Μπόσινα Ειρήνη &
Μπράβος Άγγελος. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδος είναι οι κ.κ. Μπέσας Νικόλαος, Μητράκος
Βασίλειος, Ξυνός Στέργιος, Παπαδιάς Ιωάννης, Τσιάτσιος-Scott Jennifer, Φυτιλής Μάνος.
Καλούμε το κάθε μέλος του συλλόγου & όχι μόνο να συμμετέχει στην Ομάδα Πολιτικής
Προστασίας, να συμμετέχει στον εθελοντισμό και να πιστοποιήσει τις γνώσεις του,
βοηθώντας έτσι τον συνάνθρωπο, το περιβάλλον, τον τόπο μας!
Υ.Γ
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. Τη Δευτέρα 23/7 όπου μια "μαύρη" ημέρα γράφτηκε για την Ελλάδα μας, κατόπιν
εντολής/ενημέρωσης από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλμυρού, είχαμε την πρώτη μας
αποστολή/έξοδο! Ένα όχημά μας με 2 μέλη της ομάδος σε "περίπολο" πάνω στην Όθρυ, από
το Δ.Δ. Κοφών έως το Τσατάλι κατά τις απογευματινές ώρες με τις τόσο δύσκολες
καιρικές συνθήκες και στο τόπο μας! Έκτοτε και κατά το μήνα Αύγουστο
πραγματοποιήσαμε αρκετές "εξόδους" στο τομέα δράσης μας, το όρος Όθρυς μετά από
συνεννόηση με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλμυρού.

Ε.Ο.Σ. Αλμυρού

Ομάδα Πολιτικής Προστασίας (Εθελοντισμός)
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