1. ΠΡΟΣ ΓΓΠΠ : Αίτημα για διευκρίνιση τρόπου χορηγήσεως αδειών σε
εργαζόμενους από τους εργοδότες τους στον Δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα, όταν
εκτελούν εθελοντική Υπηρεσία, μετά από νόμιμη πρόσκληση Φορέα Πολιτικής
Προστασίας (28.9.2020).
2. ΠΡΟΣ ΥΠΑΙΘ : Υπόμνημα σε κα Υφυπουργό για ενσωμάτωση μονίμου
μαθήματος Α΄ Βοηθειών στους μαθητές σε όλες τις βαθμίδες υποχρεωτικά, κατ΄
αρχήν μέσα στην ύλη του μαθήματος της Γυμναστικής και κατόπιν με ειδικότερο
σχεδιασμό, διδακτικό προσωπικό, συγγράμματα και εκπαιδευτικά υλικά.
3. ΓΙΑ ΤΟΝ COVID- 19 : Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον ΣΕΑΝΣ / Ομάδα
Εκτάκτων Αναγκών/ΠΠ οι Ετικέτες προστασίας κοινοχρήστων και δημοσίων
επιφανειών (βλ παρακάτω στις Προτάσεις μας) .
4. ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ –ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ :
i. Αναγνώριση Πυροφυλακίου Λαϊλιά «Προφ. Ηλία» (Αλή Μπαμπά) και δοκιμαστική
επικοινωνία ασυρμάτου από Ομάδα οκτώ (8) Εφ. Αξκων την 20.7.2020.
ii. Πραγματοποίηση μια (1) εθελοντικής υπηρεσίας πυροφύλαξης την 4.9.2020 στο
άνω Πυροφυλάκιο από τον Δκτη Επιχειρήσεων Εκτάκτων Αναγκών του ΣΕΑΝΣ Εφ.
Λχγο (ΕΜ) Ανέστη Παναγιώτου .
5. ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ : Εκπαίδευση Εφ.
Αξκών στις τηλεπικοινωνίες και στην ύλη εξετάσεων για λήψη Πτυχίου
Ραδιοερασιτέχνη (Ιουν. 2020)
6. ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ :
i. Συγγραφή εγχειριδίου ΕΦ-Κ4 «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ &
ΔΑΣΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (ISBN 978-618-84270-2-0) Βρίσκεται σε αναμονή επισημάνσεων
από Αρχηγείο ΠΥΣ και ΓΓΠΠ , καθώς και στην διαδικασία εκδόσεως εν όψει της
Αντιπυρικής Περιόδου 2021 .
ii. Επίσης έγιναν επισκέψεις στελεχών μας στην ΠΥΣ και στο Τμ. ΠΠ/ΠΕ Σερρών για
ενημέρωση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.
7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕΑΝΣ :
α) Πιστοποίηση BLS/ERC μελών ΣΕΑΝΣ σε Α΄ βοήθειες BLS σε συνεργασία με
στελέχη του ΕΚΑΒ (20.7.2020).
β) Λήψη Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη από τέσσερεις (4) Εφ. Αξκους στις 23.6.2020
και παρακίνηση και σε άλλα μέλη μας για να πράξουν ομοίως .
γ) Συγκρότηση Παιδικού Τμήματος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας την

12.7.2020 με προσαρμοσμένη εκπαίδευση στη δασική περιοχή Ι. Μονή Τιμίου
Προδρόμου Σερρών
δ) τηλεδιάσκεψη μελών για ενημέρωση σχετικά με τις Δασικές πυρκαγίες
(25.5.2020) από τον Εφ. Λχγο (ΕΜ) Ανέστη Παναγιώτου

