δράση/πυροσβεστικό
παρουσίαση/υπηρεσία/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ
ΧΑΛΚΙΔΑ > 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Την Ω/08:38 η Π.Υ. Χαλκίδας ειδοποιήθηκε για την
εκτροπή και πτώση σε γκρεμό βάθους 50 μέτρων, ενός
φορτηγού μελισσοκομικού οχήματος, στη θέση Ράχη, στον
δρόμο από Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου προς Τ.Κ. Γλυφάδας, Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια. Στην επιχείρηση
απεγκλωβισμού και διάσωσης του οδηγού συμμετείχαν
δώδεκα πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε οχήματα, ενώ
συνδρομή παρείχαν εθελοντές από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών. Με φορείο τύπου καλάθι
(Basket Stretcher) ανασύρθηκε τραυματισμένος ο 55χρονος Σ.Α. και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. και
μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Χαλκίδας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΡΑΣΗ

ΟΛΥΜΠΟΣ > 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αίσια έκβαση είχε η πεζοπορία ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος είχε χάσει τον προσανατολισμό του, κατά την κατάβασή του από το
οροπέδιο του Αγ. Αντωνίου στον Όλυμπο. Ειδοποίησε μέσω κινητού τηλεφώνου την Υπηρεσία
μας στις Ω/20:15 και αμέσως κινητοποιήθηκε
η Π.Υ. Ελασσόνας και η 8η Ε.Μ.Α.Κ. με έντεκα
πυροσβεστικούς υπαλλήλους και ο Κ.Λ. βρέθηκε σώος και μεταφέρθηκε στο καταφύγιο του
Κ.Ε.Ο.Α.Χ. στις Ω/02:30 τα ξημερώματα.

ΑΧΑΡΝΑΙ > 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο του Ο.Α.Σ.Α. και Ι.Χ. αυτοκίνητο που συγκρούστηκαν μετωπικά, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Μενίδι, στη Λεωφόρο Πάρνηθος,
στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής. Επί τόπου
έσπευσαν 16 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε οχήματα
από τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και απεγκλώβισαν από το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τον 20χρονο οδηγό Φ.Β. ο
οποίος μεταφέρθηκε στο Κ.Α.Τ. Το λεωφορείο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ ευτυχώς οι επιβάτες και ο οδηγός του
λεωφορείου δεν τραυματίστηκαν.

ΤΥΜΦΗ ΠΙΝΔΟΥ > 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός άνδρα 26 ετών Αγγλικής υπηκοότητας, ο οποίος αγνοούνταν από τις 9 Σεπτεμβρίου και βρέθηκε νεκρός σε απόκρημνο σημείο σε ορθοπλαγιά τους όρους
Τύμφη. Στην επιχείρηση ανεύρεσης και ανάσυρσής του συμμετείχαν 64 πυροσβεστικοί υπάλληλοι
με οχτώ οχήματα, από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κόνιτσας και Ιωαννίνων, καθώς και από την 5η
Ε.Μ.Α.Κ. με έναν διασωστικό σκύλο, την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και την 1η Ε.Μ.Α.Κ. Η σωρός του 26χρονου προσεγγίστηκε σε ύψος 100 μέτρων από τη βάση της ορθοπλαγιάς, με τεχνικές αναρρίχησης από τους
διασώστες και τοποθετήθηκε στο καλάθι ελικοπτέρου ιδιωτικής εταιρείας, όπου και απομακρύνθηκε
από το σημείο πτώσης του.
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δράση/πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΒΟΛΟΣ > 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια έξι Γάλλων τουριστών σε δύσβατη περιοχή στο Βένετο Μαγνησίας, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας από το Πουρί Ζαγοράς Πηλίου προς το Βένετο, αλλά
εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας την επόμενη ημέρα, περί Ω/19:00. Ένας εκ των
έξι Γάλλων, που είχε αποκοπεί από την υπόλοιπη ομάδα αναζητώντας διέξοδο διαφυγής για όλους μέσα στα μονοπάτια, κατάφερε να προσεγγίσει αγροτικό δρόμο και έγινε αντιληπτός από διερχόμενο αγρότη. Εκείνος ενημέρωσε
την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου και στήθηκε η επιχείρηση διάσωσης. Στην προσπάθεια εντοπισμού τους πήραν
μέρος έξι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ Βόλου, τρεις από την 8η Ε.Μ.Α.Κ., τρεις αστυνομικοί από το
Α.Τ. Βελεστίνου, ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου και το Ε.Κ.Α.Β. Οι Ομάδες διάσωσης
έφτασαν με τα οχήματά τους στη περιοχή «Πετρομέλισσο» και κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς πρόκειται για
ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, εντόπισαν τους πεζοπόρους.
ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ > 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ξύλινη Μονοκατοικία επί των οδών Προσηλίου και Σάμου στην Παιανία, τυλίχτηκε στις φλόγες, στους πρόποδες
του Υμηττού, στις Ω/12:30, σε απόσταση δέκα μέτρων από
το δάσος του Υμηττού κι ενώ έπνεαν άνεμοι εντάσεως
7 μποφόρ. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος
δέκα πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τέσσερα οχήματα από
την Π.Υ. Κορωπίου και ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς στο δάσος αποσοβήθηκε επιτυχώς.

ΚΙΑΤΟ > 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Το πρωί της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου ένα βαρύ
φορτηγό όχημα (νταλίκα) ανετράπη στην είσοδο του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τριπόλεως, με αποτέλεσμα
τον τραυματισμό του οδηγού, Δ.Α. 39 ετών. Στο σημείο
έσπευσαν και επιχείρησαν δέκα πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε οχήματα, από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
Κορίνθου, Κιάτου καθώς και από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περαχώρας. Ο τραυματίας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΡΑΣΗ

ΟΛΥΜΠΟΣ > 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου η Π.Υ. Λιτοχώρου ειδοποιήθηκε
να επέμβει για την ανάσυρση του ορειβάτη A.G. 50 ετών, Βουλγαρικής υπηκοότητας, ύστερα από πτώση του σε χαράδρα βάθους 100 μέτρων, στο Λούκι του Στεφανιού στον Όλυμπο. Άμεσα
συγκροτήθηκε ομάδα αποτελούμενη από 16 πυροσβεστικούς
υπαλλήλους από την 8η Ε.Μ.Α.Κ., τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
Λιτόχωρου και Κατερίνης, καθώς και τη 2η Ε.Μ.Α.Κ. Η οκταμελής
ομάδα της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. προσέγγισε τη σορό του ορειβάτη και
με τη συνδρομή δύο μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
έγινε η ανάσυρση και η μεταφορά, στο καταφύγιο «Χρήστος
Κάκκαλος» στο οροπέδιο των Μουσών, το οποίο βρίσκεται σε
υψόμετρο 2.650 μέτρων. Την επομένη ημέρα, ολοκληρώθηκε η
μεταφορά της σορού από πυροσβεστικούς υπαλλήλους των Π.Υ.
Λιτόχωρου και Κατερίνης, με τη συνδρομή αγωγιατών, στη θέση
Γκορτσιά, από όπου και παρελήφθη από το Ε.Κ.Α.Β.

ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ > 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή του όρους Πάϊκου που βρίσκεται σε απόσταση 15 χλμ. του οικισμού Κάρπης
του Δήμου Παιονίας, στη θέση «Κορυφή ΚΑΝΤΑΤΣΙ». Για την
αντιμετώπιση του συμβάντος, κινητοποιήθηκε η Π.Υ. Γουμένισσας με 29 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και τέσσερα οχήματα, ενώ υπήρξε ενίσχυση με 16 άτομα και τέσσερα οχήματα από τις Π.Υ. Κιλκίς και Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, καθώς και με
πεζοπόρο τμήμα 55 πυροσβεστών από τη 2η Ε.Μ.Α.Κ. Στην
επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Mi-8 που έκανε δέκα 10 ρίψεις νερού καθώς
και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CANADAIR CL-415
που έκαναν έξι ρίψεις νερού. Το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν ο Κυνηγετικός Σύλλογος Παιονίας και ο Δασικός
Συνεταιρισμός Κάρπης.
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ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ > 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου, στο γκαράζ του Ε/Γ–Ο/Γ πλοίου «OLYMPIC CHAMPION»
της ANEK LINES, το οποίο είχε αναχωρήσει από τον λιμένα
Ηγουμενίτσας με προορισμό τη Βενετία της Ιταλίας. Το πλοίο
επέστρεψε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση των επιβατών και η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η Π.Υ. Ηγουμενίτσας κινητοποιήθηκε άμεσα. Συνολικά επιχείρησαν 45 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 15 οχήματα, καθώς
και το πυροσβεστικό πλοιάριο «Αντιπύραρχος Ηλίας Γκάτσος»,
από την Π.Υ. Λιμένα Ηγουμενίτσας. Τον συντονισμό της επιχείρησης κατάσβεσης ανέλαβαν ο Συντονιστής Επιχειρήσεων με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Βαρσάμης
και ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης
Ηπείρου, Αρχιπύραρχος Θωμάς Ρίζος.

δράση/πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ & ΟΛΥΜΠΟΣ > 27 ΚΑΙ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Στο βάθος μεγάλης χαράδρας εντόπισε το απόγευμα
της Παρασκευής τη σορό του 25χρονου αστυνομικού της
ομάδας ΔΙ.ΑΣ, το ελικόπτερο Super Puma της Υ.Ε.Μ.Π.Σ.,
το οποίο κλήθηκε να συμμετάσχει στις έρευνες, όταν ο φίλος του άτυχου Γ.Α. ειδοποίησε την Υπηρεσία μας ότι κατά
την πεζοπορία τους από το καταφύγιο της Αστράκα προς
την κορυφή, γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό. Η σορός
του ανασύρθηκε από διασώστες της Ε.Μ.Α.Κ, οι οποίοι
με ειδικό εξοπλισμό κατέβηκαν σε βάθος μεγαλύτερο των
300 μέτρων και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από
όπου το Ε/Π του Πυροσβεστικού Σώματος τη μετέφερε
στο Α/Δ Ιωαννίνων για να παραληφθεί από το Ε.Κ.Α.Β.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 15 πυροσβεστικοί
υπάλληλοι με έναν διασωστικό σκύλο, από την 5η Ε.Μ.Α.Κ.
και από τον 2ο Π.Σ. Ιωαννίνων. Την επόμενη ημέρα το Ε/Π
Super Puma της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. συμμετείχε στη διάσωση και
μεταφορά ενός 63χρονου πεζοπόρου, μετά από πτώση του
σε γκρεμό βάθους 50 μέτρων κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», κατά την κατάβασή του από τον Όλυμπο.
Ο τραυματισμένος Α.Λ. μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο
με το Ε/Π του Πυροσβεστικού Σώματος και παρελήφθη
από το Ε.Κ.Α.Β. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης οκτώ
πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δύο οχήματα.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ > 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις Ω/14:46, στο 93ο
χλμ. Κορίνθου-Πατρών, όταν δυο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο να τυλιχτεί στις φλόγες. Άμεσα κατέφθασαν έξι πυροσβεστικοί
υπάλληλοι με τρία οχήματα από την Π.Υ. Κιάτου και την Π.Υ.
Κορίνθου, αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων
Κορινθίας και ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. αλλά ο απολογισμός της σύγκρουσης ήταν τραγικός. Νεκρός ανασύρθηκε
ο Τ.Γ. 53 ετών και τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε ο Κ.Σ.
47 ετών.

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ > ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Με ελικόπτερο τύπου Super Puma της Υπηρεσίας
Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος μεταφέρθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου μια 85χρονη γυναίκα, με
πολλαπλές κακώσεις λόγω πτώσης, από την Τήνο σε
νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ στις 12 και 27 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκαν αεροδιακομιδές σε συνεργασία
με το Ε.Κ.Α.Β. μίας γυναίκας από Άνδρο και δύο ανδρών, από Μύκονο και Πάρο για Αθήνα.
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