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Ελληνική Μονάδα Μεσαίας Αστικής Έρευνας και Διάσωσης (GR/
MUSAR/1ATH) του Πυροσβεστικού
Σώματος, αποτελούμενη από σαράντα υπαλλήλους της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.,
έλαβε μέρος στην πρώτη Διεθνή
Άσκηση του 10ου Κύκλου Ασκήσεων του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (MODEX), η οποία
πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από
3 έως 8 Νοεμβρίου 2019. Συμμετείχαν επίσης ομάδες
από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη
Δανία και τη Ρουμανία. Κατά τη διάρκειά της δοκιμάστηκαν μεταξύ άλλων οι διαδικασίες κινητοποίησης και
ανάπτυξης της Μονάδας σε διεθνές περιβάλλον, οι δυνατότητες επικοινωνιών, ελέγχου, διοίκησης και διαλειτουργικότητας καθώς και σε επίπεδο πεδίου, οι δυνατότητες για έρευνα, εντοπισμό, διάσωση και υγειονομική
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φροντίδα εγκλωβισμένων σε ερείπια λόγω σεισμού.
Τα σενάρια της άσκησης ήταν σύνθετα και ιδιαίτερα
απαιτητικά και περιελάμβαναν μεταξύ άλλων: έρευνα
με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα, σκύλους έρευνας και
διάσωσης, διαδικασίες διάτρησης και διείσδυσης σε χα-
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λάσματα, υποστυλώσεις, ανίχνευση και αντιμετώπιση
επικίνδυνων υλικών (HAZ-MAT) σε ανάλογο περιβάλλον, προνοσοκομειακή υγειονομική υποστήριξη τραυματισμένων στο πεδίο, αλλά και επιχειρήσεις έρευνας
και διάσωσης σε ύψος με χρήση τεχνικών διάσωσης με
σχοινιά. Η απόδοση των πυροσβεστών, καθ’ ομολογία
όλων των εμπλεκομένων, κυμάνθηκε σε υψηλό επίπεδο,
δεδομένης της δυσκολίας και των τεχνικών απαιτήσεων
της άσκησης, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά το
επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρίας και ετοιμότητας του
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, την αποστολή αλλά και τα πεδία
επιχειρήσεων επισκέφτηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς συνοδευόμενος
από τον Εθνικό Διοικητή Πολιτικής Προστασίας, Στρατηγό ε.α. Βασίλειο Παπαγεωργίου, οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της άσκησης και να διαπιστώσουν το υψηλό επίπεδο απόδοσης
της Ελλήνων πυροσβεστών. Επίσης, συναντήθηκαν με
τον ομόλογο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
της Πορτογαλίας, Carlos Mourato Nunes, και τον ομόλογο Εθνικό Διοικητή Πολιτικής Προστασίας, Duarte da
Costa και συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία με ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο χωρών.
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