ΔΡΑΣΗ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ
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δράση/πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

Π Ι Ε Ρ Ι Α > 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου περί Ω/19:40,
στον εξωτερικό χώρο εργοστασίου κατασκευής και επεξεργασίας πολυμερών και μονωτικών υλικών στη Σεβαστή
Πιερίας. Λόγω των εύφλεκτων υλικών συσκευασίας και
εξηλασμένης πολυστερίνης, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα και κατέκαψε συνολικά ποσότητα 1.500m3 σε υλικά.
Η άμεση κινητοποίηση και η έγκαιρη επιχείρηση κατάσβεσης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κατερίνης, Λιτοχώρου, Αλεξάνδρειας, 6ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης και Π.Κ. Κολινδρού, με συνολικές δυνάμεις 22 πυροσβεστικών υπαλλήλων και 10 οχημάτων, κατάφερε να περιορίσει σημαντικά
την επέκταση της πυρκαγιάς χωρίς να διατρέξει κανέναν
κίνδυνο ο χώρος της μονάδας παραγωγής.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΡΑΣΗ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ > 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου
τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Ιανουαρίου, όταν εκδηλώθηκε
πυρκαγιά σε εξωτερικούς χώρους εργοστασίου ανακύκλωσης, στο
128ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών, στην περιοχή
Μπολάτι, του Δήμου Βέλου-Βόχας. Στον τόπο του συμβάντος κατέφθασαν άμεσα από την Π.Υ. Κορίνθου και τις όμορες Υπηρεσίες,
ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες συνολικά από 32
υπαλλήλους και 16 οχήματα. Χωρίς να κινδυνεύσει το κτίριο του εργοστασίου και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε περιμετρικά του εργοστασίου και απετράπη ο
κίνδυνος επέκτασής της σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Κατά τη
διάρκεια της κατάσβεσης και λόγω της ιδιαιτερότητας των καιόμενων υλικών, (κυρίως πλαστικά και δεματοποιημένα απορρίμματα),
εκλύθηκαν έντονοι καπνοί οι οποίοι κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή,
καθιστώντας παράλληλα δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Για λόγους ασφαλείας και μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της, παρέμεναν στο
σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις επιφυλακής.
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ > 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα
της 9ης Ιανουαρίου σε παλαιά, πλινθόκτιστη, ισόγεια αποθήκη, σε αύλειο χώρο οικίας στην πόλη της Γουμένισσας του Δήμου
Παιονίας. Η Π.Υ. Γουμένισσας με εννέα πυροσβεστικούς υπαλλήλους και τρία υδροφόρα οχήματα, ενισχυμένη από πληρώματα
των Π.Υ. Κιλκίς και Π.Υ. Γιαννιτσών, κατέφθασαν έγκαιρα επιχειρώντας δύσκολη κατάσβεση, αφού από την πυρκαγιά κατέρρευσε
η ξύλινη λαμαρινοσκεπή της αποθήκης, η
οποία και καταστράφηκε ολοσχερώς. Επιπλέον, λόγω της εφαπτόμενης τρίπλευρης
γειτνίασης του συγκεκριμένου χώρου με
ξένες ιδιοκτησίες, η πυρκαγιά επεκτάθηκε
προς αυτές προκαλώντας υλικές ζημιές σε
τμήματα ξύλινων κατασκευών και κεραμοσκεπών, συμπαρασύροντας πλινθόκτιστες
τοιχοποιίες. Οι ένοικοι έτερου παρακείμενου διαμερίσματος ορόφου, απομακρύνθηκαν έγκαιρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο.
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ΚΙΑΤΟ > 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Τραγική κατάληξη για μια ηλικιωμένη γυναίκα είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε από άγνωστη αιτία στην οικία της, στην περιοχή
Πέρα Τραγάνα στο Κιάτο, αργά το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου άμεσα κινητοποιήθηκε για την
επιχείρηση κατάσβεσης της ισόγειας μονοκατοικίας, με είκοσι πυροσβεστικούς υπαλλήλους και επτά οχήματα. Παρά την έγκαιρη
άφιξη και άμεση επέμβαση των δυνάμεων, η άτυχη γυναίκα Β.Π.
83 ετών, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε νεκρή από το προσωπικό της
πυροσβεστικής εξόδου.

δράση/πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ > 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 20ης
Φεβρουαρίου, στο 66ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, με τραγικό απολογισμό
τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 45χρονου. Ο άτυχος οδηγός
έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να
προσκρούσει στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και σε κολώνες
ηλεκτροδότησης. Στο συμβάν έσπευσαν συνολικά έξι πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τέσσερα οχήματα από την Π.Υ. Κορίνθου και το Π.Κ. Περαχώρας. Στο σημείο παρευρέθησαν επίσης
η ΕΛ.ΑΣ για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων συνεπεία τροχαίου, καθώς και η οδική βοήθεια αυτοκινητοδρόμων και το Ε.Κ.Α.Β.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ > 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περί Ω/11:34 της 26ης
Φεβρουαρίου σε Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο στα
όρια των Δήμων Ηρακλείου και Μεταμόρφωσης,
στο ύψος της 9ης Εξόδου της Αττικής Οδού με
κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο. Στο σημείο
έσπευσαν και επιχείρησαν εννέα πυροσβεστικοί
υπάλληλοι με τρία οχήματα από τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Το όχημα υπέστη σοβαρές
ζημιές, ενώ οι επιβαίνοντες, δύο γυναίκες και
ένα παιδί, απομακρύνθηκαν σε ασφαλές σημείο
κατά την έγκαιρη άφιξη της πυροσβεστικής εξόδου, χωρίς κανέναν τραυματισμό. Για λόγους
ασφαλείας των διερχόμενων οχημάτων, κατά τη
διάρκεια της επιχείρησης διεκόπη η κυκλοφορία
στις δύο παράπλευρες λωρίδες της Αττικής οδού.

ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ > ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Με ελικόπτερα τύπου Super Puma και ΒΚ117 C1 της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Π.Σ. πραγματοποιήθηκαν κατά το
δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτος, συνολικά
έξι αεροδιακομιδές ασθενών & τραυματιών από την νησιωτική
κυρίως Ελλάδα, καλύπτοντας περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών διακομιδής, ελλείψει εναλλακτικών μέσων μεταφοράς,
ιδιαίτερα όταν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.
Με ειδικά διαμορφωμένο τον εσωτερικό χώρο για να δεχθεί
ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό, το διμελές πλήρωμα χειριστών
των συγκεκριμένων ελικοπτέρων, μετέφερε τους συνοδευόμενους από γιατρό του Ε.Κ.Α.Β. ασθενείς από Φολέγανδρο, Σκόπελο, Σκύρο, Ηρακλειά, Μύκονο και Κύθνο στο Αεροδρόμιο της
Ελευσίνας προκειμένου να διανεμηθούν σε νοσοκομειακές δομές της Αθήνας, για να τύχουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

ΗΜΑΘΙΑ > 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων με ισχυρούς ανέμους στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Ημαθίας στις 27 Φεβρουαρίου, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, κλήθηκαν να επέμβουν σε πενήντα συνολικά συμβάντα που αφορούσαν κυρίως παροχές
βοηθείας για κοπές δέντρων και απομακρύνσεις
αντικειμένων από το οδόστρωμα, αλλά και για κατασβέσεις αστικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών.
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των επιχειρήσεων
επέμβασης και αποκατάστασης, οι Διοικήσεις των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού, συνεργάστηκαν άρτια και συντονισμένα με τα τμήματα
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
με αποτέλεσμα την έγκαιρη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση των ανωτέρω συμβάντων.

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ
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