
 



 

   Το Εθελοντικό Πυρο-

σβεστικό Κλιμάκιο Πε-

ντέλης, ιδρύθηκε το 

1997, και μέχρι σήμερα 

προστατεύει την περι-

ουσία και την ακεραιό-

τητα του πολίτη, κα-

θώς και την ελληνική 

γεωφυσική περιουσία. 

Ανήκει επιχειρησιακά 

και υπηρεσιακά στον 

12ο Πυροσβεστικό 

σταθμό Παλλήνης, και 

εδρεύει στην Αγίου 

Τρύφωνος 1 στην Πε-

ντέλη. 

Πρόκειται για την μο-

ναδική εθελοντική πυ-

ροσβεστική υπηρεσία 

στην  Αττική. 



 



 



 



 



 



 

   Εθελοντισμός-

προσφορά-μεράκι. 

Τρία βασικά χαρα-

κτηριστικά που 

χρειάστηκαν για να 

κάνουμε τα πρώτα 

μας βήματα. Ένα ξε-

κίνημα που πήρε 

σάρκα και οστά τόσο 

από την οικονομική 

ενίσχυση ιδιωτών, 

όσο και από την αμέ-

ριστη βοήθεια των 

δημοσίων φορέων 

του τόπου μας. Μι-

κρά παιδιά, με μεγά-

λα όνειρα και 

άσβεστο πάθος προ-

σφοράς και βοήθειας. 

     



 



 



 



 

Το Εθελοντικό Πυροσβε-

στικό Κλιμάκιο Πεντέλης, 

στελεχώνεται από 38 εθε-

λοντές που έχουν λάβει 

άρτια εκπαίδευση μέσω 

της σχολής εθελοντών του 

Πυροσβεστικού Σώματος, 

καθώς επίσης και από 

έναν αξιωματικό επαγγελ-

ματία που φέρει καθήκο-

ντα  προισταμένου και 

έναν επαγγελματία πυρο-

σβέστη που φέρει καθήκο-

ντα οδηγού. 

Τομέας ευθύνης  του είναι 

οι περιοχές του 12ου 

σταθμού Παλλήνης που 

υπάγεται, δηλαδή Πεντέ-

λη, Μελίσσια, Βριλήσσια, 

αλλά και όπου αλλού δια-

ταχθεί από το 199 να συν-

δράμει για ενίσχυση. 



 



 



 



 

   Αρκετά συχνά το κλι-

μάκιο καλείται από 

σχολεία του τομέα ευ-

θύνης, να μεταλαμπα-

δεύσει στα νέα  παιδιά 

την γνώση και το αί-

σθημα της πρόληψης 

και  της πυρασφάλειας. 

Τα παιδιά έρχονται σε 

επαφή με τους εθελο-

ντές πυροσβέστες, μα-

θαίνουν τον θεσμό του 

εθελοντισμού, βλέπουν 

από κοντά τον εξοπλι-

σμό και τα υλικά του 

Πυροσβεστικού Σώμα-

τος , και με ειδικά παι-

χνίδια που έχουν εφεύ-

ρει παιδοψυχολόγοι, η 

νέα γενιά εξοικειώνεται 

με την ιδέα της πυρό-

σβεσης.  



 



 



 



 

   Η εξέλιξη των συμβά-

ντων στο πέρας των χρό-

νων απαιτεί συνεχή και ε-

ξειδικευμένη εκπαίδευση. 

Οι εθελοντές πυροσβέστες 

εκπαιδεύονται τακτικά πά-

νω στους τομείς της πυρό-

σβεσης, της διάσωσης και 

της πρόληψης, από καταρ-

τισμένους αξιωματικούς 

του Σώματος. 

Συνδράμοντας σε έναν με-

γάλο αριθμό συμβάντων 

ανα έτος, τα στελέχη του 

κλιμακίου βρίσκονται πά-

ντα ενημερωμένοι και ειδι-

κευμένοι σε οπιαδήποτε 

στιγμή τους ζητηθεί. 



 



 



 



 



 

   Κάθε συμβάν έχει την ιδιαιτερότητά του και τον ανάλογο τρόπο χειρισμού. Με γνώμονα την ακεραιότη-

τα της ζωής του ανθρώπου αλλά και της  προστασίας των δασών, τα στελέχη του κλιμακίου χειρίζονται 

με επαγγελματισμό και προσοχή τον εξοπλισμό που έχει παραχωρηθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά 

και από ευγενικές χορηγίες ιδιωτών. Μετά το πέρας ενός συμβάντος ,κάθε υλικό εξοπλισμού καθαρίζεται 

και συντηρείται έτσι ώστε να είναι πάντα διαθέσιμο και λειτουργικό. 



 



 



 



 

 Το εθελοντικό Κλι-

μάκιο διαθέτει 3 οχή-

ματα. 

Magirus 2500 λίτρων. 

Mercedes Unimog  

2500 λίτρων. 

Nissan Navara 500 λί-

τρων. 

 

Κάθε όχημα είναι κα-

τάλληλα εξοπλισμένο 

για δασικές πυρκαγιές, 

αστικές, καθώς και για 

έρευνα και διάσωση. 



 



 



 

   Η Πανελλήνια Ένωση Ε-

θελοντών Πυροσβεστικού 

Σώματος (ΠΕΕΠΣ) σε συ-

νεργασία με την Αμερικανο- 

Ελληνική Επιμορφωτική 

Προοδευτική Εταιρεία 

(AHEPA) διοργανώνουν α-

να τακτά χρονικά διαστή-

ματα εκπαιδευτικές απο-

στολές στις Η.Π.Α. 

Μέσα απο αυτές τις απο-

στολές, αρκετά στελέχη του 

Κλιμακίου Πεντέλης, είχαν 

την ευκαιρία να επεκτεί-

νουν τις γνώσεις και τις ικα-

νότητές τους, πάνω στην 

πυρόσβεση, όπως και στην 

έρευνα και διάσωση. 



 



 



 



 

Η μεγαλύτερη καταξίωση του εθε-

λοντικού έργου του Κλιμακίου 

Πεντέλης, είναι η αναγνώριση της 

προσφοράς των μελών του τόσο 

στον ελλαδικό  χώρο όσο και πα-

γκόσμια. 

Είναι αρκετές οι φορές που πολλά 

ΜΜΕ εξέπεμψαν εκπομπές τους 

απο το Κλιμάκιο, 

δίνοντας στους ακροατές την ευ-

καιρία να γνωρίσουν τον θεσμό 

του εθελοντή πυροσβέστη. 

Είναι όμως και μέγιστη τιμή, οι ε-

πισκέψεις ξένων συναδέλφων, που 

σε κάθε τους ταξίδι στην Ελλάδα, 

δεν παραλείπτουν να επισκεφτούν 

το Κλιμάκιο Πεντέλης, όπως επί-

σης και η εκάστοτε ηγεσία του τό-

που μας, που μας επιβραβεύει πολ-

λά χρόνια τώρα για το έργο μας 

και για τη προσφορά μας. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 Οι εθελοντές είναι 

ικανότατοι και 

έμπειροι πυροσβέστες. 

Απόδειξη αυτού, η ε-

νεργή συμμετοχή τους 

στο μεγαλύτερο εύρος 

συμβάντων ανα έτος. 

Οπουδήποτε χρεια-

σθούν, 24 ώρες το 

24ωρο, δίνουν το καλύ-

τερο τους εαυτό, στη 

γραμμή του πυρός. 



 



 



 



 

Μέσα στα  22 έτη συνε-

χούς λειτουργίας του Ε-

θελοντικού Κλιμακίου 

Πεντέλης, η πρόσθεση 

νέων εθελοντών είναι πά-

ντα με ακμάζουσα αύξη-

ση. 

Τον Σεπτέμβριο κάθε 

έτους, οι Έλληνες  πολί-

τες ανεξαρτήτου φύλλου, 

και ηλικίας απο 18 έως 

55, έχουν τη δυνατότητα, 

να εγγραφούν στη σχολή 

εθελοντών του Πυροσβε-

στικού Σώματος, να λά-

βουν θεωρητική και πρα-

κτική γνώση και στη συ-

νέχεια να γίνουν ενεργά 

μέλη στους σταθμούς και 

στα κλιμάκια της Ελλά-

δας κατά τόπους. 

 



 



 



 



 

   Στις 5 Δεκεμβρίου έχει κα-

θιερωθεί παγκοσμίως ως η 

ημέρα του εθελοντή πυρο-

σβέστη. 

Κάθε χρόνο τα μέλη του 

Κλιμακίου Πεντέλης, διορ-

γανώνουν εκδηλώσεις στις 

κεντρικές πλατείες του τομέ-

α τους, μοιράζουν ενημερω-

τικά φυλλάδια, και απαντούν 

στις οποιαδήποτε ερωτήσεις 

των συμπολιτών, όσον αφο-

ρά τον συγκεκριμένο θεσμό. 

Το να είναι κάποιος εθελο-

ντής πυροσβέστης, είναι μια 

αρετή, και έχουμε υποχρέω-

ση να ενημερώνουμε την 

κοινωνία μας, και να την 

προσκαλούμε κοντά σε αυ-

τόν τον ιερό θεσμό. 



 



 



 



 

Οι συνεχόμενες απαιτή-

σεις των συμβάντων, των 

εκπαιδεύσεων αλλά και 

της καθημερινότητας , 

δημιουργούν αρκετά κε-

νά και ελλείψεις στο εθε-

λοντικό έργο του Κλιμα-

κίου Πεντέλης.. 

Χάριν όμως στην υλικό-

οικονομική ενίσχυση  

πολλών ιδιωτικών φορέ-

ων, είτε εταιρίες είτε με-

μονωμένα άτομα, μπο-

ρούμε και συνεχίζουμε 

την ανιδιοτελή προσφορά 

μας, απέναντι στην κοι-

νωνία, όπου και όποτε 

μας ζητηθεί. 

Οποιαδήποτε κίνηση δω-

ρεάς ή χορηγίας είναι κα-

λοδεχούμενη.  



 



 



 



 



 



 Ο θεσμός του Εθελοντή 

Πυροσβέστη καθιερώθηκε 

στην Ελλάδα με 

τον Ν.1951/1991 "Καθιέρω

ση του Θεσμού του Εθελο-

ντή Πυροσβέστη και άλλες 

διατάξεις". Η Αποστολή 

του Εθελοντή Πυροσβέστη 

είναι η ασφάλεια και η 

προστασία της ζωής των 

πολιτών και της περιουσί-

ας αυτών και του κρά-

τους από τους κινδύνους 

των πυρκαγιών, των πλημ-

μύρων, των σεισμών και 

των λοιπών θεομηνιών και 

ατυχημάτων. Οριοθετείται 

δε στο πλαίσιο της τιμητι-

κής και άμισθης προσφο-

ράς των πολιτών αποκλει-

στικά και μόνο στο πλαίσιο 

επιχείρησης του Πυροσβε-

στικού Σώματος.  



 



 


