
 

Πάτρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Απονομή τιμητικής διάκρισης από το Πυροσβεστικό Σώμα στο Σώμα Εθελοντών 

Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος Πατρών του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

 
Το Πυροσβεστικό Σώμα, και ιδιαίτερα η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού 

Αχαΐας, τίμησαν κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος Πατρών του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού για την ουσιαστική συμβολή του κατά την αντιπυρική περίοδο 2016. 

Κατά τη διάρκειας εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο γραφείο του Διοικητή, Πυράρχου κ. 

Νικολάου Ρουμελιώτη, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις 

στους Εθελοντικούς Οργανισμούς, τις Οργανώσεις και τις Ομάδες που είναι εγγεγραμμένες 

στα μητρώα πολιτικής προστασίας του Νομού Αχαΐας. 

Την τιμητική διάκριση παρέλαβε εκ μέρους του Ε.Ε.Σ. η Αρχηγός του Σώματος Εθελοντών 

Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών κ. Ανδριάνα Φιλοπούλου, ενώ στην 

εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Υπαρχηγός του Σώματος κ. Ιωάννης - Χρήστος Σπηλιόπουλος. 

Όπως επεσήμανε ο κ. Ρουμελιώτης, η φετινή αντιπυρική περίοδος απέδωσε τα καλύτερα 

αποτελέσματα τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας για την περιοχή, αφού καήκαν μόνο 

600 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, ενώ εξήρε τη συμμετοχή των 

Εθελοντών στην επιτήρηση διαφόρων περιοχών, η οποία αποδείχθηκε για μια ακόμη 

χρονιά καταλυτική. Τέλος ευχαρίστησε τους Εθελοντές για την προσφορά τους και την 

άψογη συνεργασία! 



Σημειώνεται ότι το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών 

ήταν και φέτος, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, στο πλευρό του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας οποτεδήποτε του ζητήθηκε. Ανέλαβε και φέτος την 

επιτήρηση των περιοχών Βούντενης, Μπάλα, Δραγώλενας, Βελβιτσίου και Άνω Συχαινών, 

πραγματοποιώντας 8ωρες περιπολίες και τις 19 ημέρες κατά τις οποίες η πιθανότητα 

εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίστηκε ως "υψηλή" ή "πολύ υψηλή". Επιπλέον, σε 

συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων, ο οποίος διέθετε 

πυροσβεστικό όχημα και οδηγό, επιτηρούσε τρεις ημέρες την εβδομάδα το Δασύλλιο των 

Πατρών. 

Μάλιστα, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών, 

κινητοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων για την 

παροχή συνδρομής στην αντιμετώπιση δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια 

της αντιπυρικής περιόδου. 

Η Διοίκηση του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών, 

ευχαριστούν θερμά τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας για την άψογη 

συνεργασία και τις σχέσεις αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης στις οποίες διαχρονικά 

βασίζεται! Δηλώνει παράλληλα έτοιμο να συνδράμει την Πολιτεία και ιδιαίτερα το 

Πυροσβεστικό Σώμα οποτεδήποτε του ζητηθεί και μελλοντικά. 

 


