ΑΡΘΡΟ
ΔΡΑΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ
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πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Λ Α Ρ Ι Σ Α > 0 3 Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ
Σε σκηνές και ξενοδοχεία της Λάρισας και των Τρικάλων
βρήκε η νύχτα τους κατοίκους στις περιοχές γύρω από την
Ελασσόνα μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 6,3 ρίχτερ που σημειώθηκε, με επίκεντρο κοντά στην περιοχή Δαμάσι. Ο σεισμός που σύμφωνα με τους ειδικούς ήταν ο ισχυρότερος στην
περιοχή από το 1766, είχε έντονη μετασεισμική ακολουθία, καταγράφοντας 90 μετασεισμούς πάνω από 5 ρίχτερ σύμφωνα με
το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Από τον εγκέλαδο προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, ναούς, σχολεία
και άλλα κτίρια μετά από κατάρρευση τοιχοποιίας και στεγών,
ενώ τα σωστικά συνεργεία της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να
επιχειρήσουν για απεγκλωβισμό συνολικά έξι ατόμων κατά τις
πρώτες ώρες εξέλιξης του φαινομένου. Η Πολιτική Προστασία προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του σχεδίου «Εγκέλαδος» με τις δυνάμεις της να παραμένουν σε επιφυλακή και
διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά του Ελληνικού Στρατού,
διανέμοντας σκηνές, τρόφιμα και νερό στους πληγέντες κατοίκους. Από την πρώτη στιγμή, ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποίησε εναέρια επιτήρηση πάνω από
τις πληγείσες περιοχές για τον εντοπισμό και την αποτίμηση
των ζημιών, ενώ ειδική ομάδα χειριστών ΣμηΕΑ (drones) της
Ε.Μ.Α.Κ. προσέγγισε την περιοχή για τη χαρτογράφηση τυχόν
κατολισθήσεων και καταρρεύσεων κτιρίων. Από τον σεισμό
προκλήθηκαν καταρρεύσεις παλαιών κυρίως κατοικιών και
υποδομών, ενώ τα χωριά Δαμάσι, Μεσοχώρι και Μαγούλα ήταν
εκείνα που επλήγησαν περισσότερο με τον κόσμο να παραμένει συγκεντρωμένος σε ανοιχτούς χώρους, πλατείες και γήπεδα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχείρησε συνολικά δύναμη 70
πυροσβεστικών υπαλλήλων με 33 οχήματα εκ των οποίων 7
οχήματα με 16 άτομα της 2ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και
ένας διασωστικός σκύλος, ενώ στην περιοχή μετακινήθηκε και
το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο (Κ.Ε.Κ.) ΟΛΥΜΠΟΣ.
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ΑΡΘΡΟ
ΔΡΑΣΗ

Κ Α Λ Α Β Ρ Υ ΤΑ > 1 5 Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ
Σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης δύο
κυνηγετικών σκύλων στη θέση «Βαθιά Λαγκάδα» της περιοχής Δίγελα Αχαΐας της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων,
προχώρησε μια τριμελής ομάδα πυροσβεστικών υπαλλήλων
από την Π.Υ. Καλαβρύτων κατά τις πρώτες πρωινές ώρες
της Δευτέρας. Με χρήση ειδικού ορειβατικού εξοπλισμού και
τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, οι διασώστες καταρριχήθηκαν σε ορθοπλαγιά 70 περίπου μέτρων προκειμένου να
απεγκλωβίσουν τα δύο κυνηγόσκυλα που μετά από καταδίωξη κυνηγετικού θηράματος, οδηγήθηκαν σε φαράγγι, χωρίς τη δυνατότητα διαφυγής και επιστροφής στον ιδιοκτήτη
τους. Τα δύο ζώα εντοπίστηκαν από τα μέλη της αποστολής
χωρίς κανένα τραυματισμό.

Κ Ε Ρ Κ Υ ΡΑ > 1 2 Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στην θαλάσσια
προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας από τις 30 Ιανουαρίου, λόγω χειμερινής παραμονής του στο λιμάνι.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και στο σημείο κατέφθασαν 38 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 13 οχήματα, ενώ από θαλάσσης προσέγγισε το πυροσβεστικό πλοιάριο «Αντιπύραρχος Ηλίας Γκάτσος»
με οκταμελές πλήρωμα. Στο αγκυροβολημένο κρουαζιερόπλοιο, επέβαιναν μέλη του πληρώματος χωρίς επιβατικό
κοινό, καθώς δεν εκτελούσε δρομολόγια, ενώ στο συμβάν κατέφθασε με Ε/Π τύπου Super Puma και ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης.
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πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Α Ρ ΓΟΣ Α Ρ ΓΟΛ Ι Δ Α Σ > 1 6 Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ
Έντονη ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Αργολίδα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
στις αποθήκες ζωοτροφών, σε μονάδα εκτροφής βοοειδών στη θέση Μαγούλα στην περιοχή Κεφαλαρίου του
Δήμου Άργους-Μυκηνών. Στο σημείο έσπευσαν οκτώ οχήματα με 20 πυροσβεστικούς υπαλλήλους από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ναυπλίου και Άργους, οι οποίοι επιχείρησαν κατάσβεση στους αποθηκευτικούς χώρους των
εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας. Από την πυρκαγιά, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες άχυρου, ενώ
δεν κινδύνευσε κανένα ζώο. Το έργο της κατάσβεσης, συνέδραμε ένα χωματουργικό μηχάνημα καθώς και ένα
υδροφόρο όχημα του Δήμου.

Α Ν Δ Ρ ΟΣ > 0 4 Α Π Ρ Ι Λ Ι ΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ρέματα της νήσου Άνδρου
με το έργο της κατάσβεσης να καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων μεγέθους 7 Bf που
έπνεαν στην περιοχή. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, με έκτακτο δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος» από το λιμάνι
της Ραφήνας, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν επιχειρώντας συνολικά 75 πυροσβεστικοί υπάλληλοι
με 22 οχήματα, ενώ κατέφθασαν δύο ομάδες αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. και από
αέρος συμμετείχαν με κατόπτευση του πύρινου μετώπου και βολές, τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα (2 του Π.Σ.
και 1 των Ενόπλων Δυνάμεων). Παράλληλα το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές με μηχανήματα έργου
και υδροφόρες του Ο.Τ.Α., ενώ λόγω της αύξησης του μετώπου της πυρκαγιάς και σε συνδυασμό με το δύσβατο της
περιοχής, η Πυροσβεστική εισηγήθηκε για προληπτικούς λόγους εκκένωση των οικισμών Ρέματα και Ατένι, με τις
αρχές να πραγματοποιούν την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, καθώς και απομάκρυνση ζώων και σταθμευμένων οχημάτων. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο
Υγείας με ελαφρά εγκαύματα. Χάρη στον συντονισμό των χερσαίων και εναερίων δυνάμεων, το μέτωπο της φωτιάς
οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Νίκο Χαρδαλιά να εντέλλεται την μετάβαση κλιμακίου της Δ.Α.Ε.Ε. για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.
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ΑΡΘΡΟ
ΔΡΑΣΗ

ΛΟΥ Τ ΡΑ Κ Ι > 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι ΟΥ
Γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβήσθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη
χωματερή Λουτρακίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα όχημα από την Π.Υ. Κορίνθου και δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Περαχώρας με συνολικά έξι πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Την επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν δύο επανδρωμένα οχήματα του Συλλόγου Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου, καθώς και ένα βυτιοφόρο
και σκαφτικά μηχανήματα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων.

ΑΘ Η Ν Α > 1 2 Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ
Συναγερμός σήμανε στην Υπηρεσία μας όταν σε
νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνα πυρκαγιά
εκδηλώθηκε κατά τις πρώτες μεημβρινές ώρες. Στο
σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 12 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι επιχείρησαν την πλήρη κατάσβεσή της χωρίς επέκταση σε παρακείμενα κτίρια ή
αναφορά για τραυματισμούς.
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πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ν ΑΥ Π Λ Ι Ο > 1 4 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ
Σημαντικές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε αρχικά στον προαύλιο χώρο των βιομηχανικών εγκαταστάσεων συσκευασίας και αποθήκευσης οπωρολαχανικών, στην περιοχή Παναρίτι
του Δήμου Ναυπλιέων, στην Αργολίδα. Λόγω των
εύφλεκτων υλικών (παλέτες φορτοεκφόρτωσης), η
πυρκαγιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στο εσωτερικό του συσκευαστηρίου, ενώ οι πυροσβεστικές
δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο επικεντρώθηκαν στην προστασία δεξαμενών αερίου στο πίσω μέρος του εργοστασίου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης
συμμετείχαν συνολικά 26 πυροσβεστικοί υπάλληλοι
με 10 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
Ναυπλίου και Άργους, ενώ στην περιοχή μετέβησαν
υδροφόρες και μηχανήματα έργου του ομώνυμου
Δήμου αλλά και της Πολιτικής Περιφέρειας Αργολίδας. Τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων
είχε ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής
Διοίκησης Πελοποννήσου, Αρχιπύραρχος Αθανάσιος Κολυβήρας, ο οποίος και μετέβη στο σημείο
της πυρκαγιάς.

Α Λ ΣΟΣ ΚΑ Ι Σ Α Ρ Ι Α Ν Η Σ > 1 6 Α Π Ρ Ι Λ Ι ΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τις πρωινές ώρες σε κτίριο
εντός του Άλσους Καισαριανής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 7
οχήματα με 17 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ενώ σημαντική
υπήρξε η συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες του Δήμου Βύρωνα. Η φωτιά περιορίστηκε εντός του
σκοπευτηρίου, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για παρουσία
ατόμων στον χώρο. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, δεν υπήρξε επέκταση της πυρκαγιάς σε
παρακείμενο κατάστημα εστίασης το οποίο δεν βρισκόταν σε
λειτουργία. Στο συμβάν μετέβη και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, με
εντολή του οποίου, κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. μετακινήθηκε στην
Καισαριανή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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ΑΡΘΡΟ
ΔΡΑΣΗ

ΑΤ Τ Ι Κ Η > 1 9 Α Π Ρ Ι Λ Ι ΟΥ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καλλιρόης και Ηρακλέους στην περιοχή Νέος Κόσμος
Αττικής όταν ηλικιωμένος οδηγός Ι.Χ. επιβατηγού οχήματος συγκρούστηκε με διερχόμενο τραμ που εκτελούσε
δρομολόγιο της Γραμμής 4. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με έξι πυροσβεστικούς υπάλληλους, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμού του τραυματισμένου οδηγού που παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., ενώ
γερανοφόρο όχημα απομάκρυνε το Ι.Χ. από τις σιδηροδρομικές γραμμές προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή
λειτουργία των επιβατικών συρμών.

Λ Ε Ω Φ Ο Ρ ΟΣ ΚΥ Μ Η Σ > 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι ΟΥ
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης ειδοποιήθηκε η
Υπηρεσία μας να μεταβεί σε τροχαίο επί της Λεωφόρου
Κύμης στο ύψος της πρώτης εισόδου του Ολυμπιακού χωριού, όταν Ι.Χ. επιβατηγό όχημα εξετράπη της πορείας
του και προσέκρουσε στα διαχωριστικά προστατευτικά
κιγκλιδώματα της ασφάλτου. Στο σημείο έσπευσαν δύο
οχήματα με τέσσερις πυροσβεστικούς υπαλλήλους από
τον 6ο Π.Σ. Αθηνών οι οποίοι επιχείρησαν άμεσα τον απεγκλωβισμό του οδηγού του αυτοκινήτου, που παρελήφθη
από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τραυματισμένος και έχοντας
τις αισθήσεις του.

Α Ε Ρ ΟΔ Ι Α ΚΟ Μ Ι Δ Ε Σ > Μ Α Ρ Τ Ι ΟΣ-Α Π Ρ Ι Λ Ι ΟΣ
Με ελικόπτερο τύπου Super Puma της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποιήθηκαν κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2021, τρείς
αεροδιακομιδές ασθενών από τη νησιωτική Ελλάδα, καλύπτοντας περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών διακομιδής.
Στον ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο του εναερίου
μέσου ο οποίος υποστηρίζει τον απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό, μεταφέρεται εκτός από το διμελές πλήρωμά του
και το ιατρικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. Ασθενείς από Άγιο
Ευστράτιο, Ίο και Κύθνο, παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν μέχρι το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, προκειμένου να
διανεμηθούν σε νοσοκομειακές δομές της Αθήνας για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και φροντίδα.
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πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αξιότιμοι Κύριοι,
Παρακαλώ όπως βρείτε παρακάτω την προσφορά μας για τα στελέχη της Πυροσβεστικής
αναφορικά με εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ
σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό
EASA αρ. 947.
• Εκπαίδευση κατηγοριών Α1&Α3 στα 30 ευρώ.
• Εκπαίδευση κατηγορία Α2 στα 125 Ευρώ.
• Εκπαίδευση Α1, Α2 και Α3 ως πακέτο στα 140
Ευρώ.
Παραμένω στη Διάθεση σας για οποιαδήποτε
περαιτέρω επικοινωνία

Π Ε Ι ΡΑ Ι Α Σ > 2 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι ΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τις μεσημβρινές ώρες
στο ισόγειο τμήμα διώροφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου, εντός κατοικημένης περιοχής του Πειραιά, με τις
πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.
Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, ενώ έλαβαν μέρος
πέντε οχήματα με 13 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, με
την ΕΛ.ΑΣ. να έχει αποκλείσει τις περιμετρικές οδικές
αρτηρίες προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της
πυρόσβεσης και να μην προκύψει κίνδυνος για τους
διερχόμενους οδηγούς.

Σπύρος Κοκκινάκης
Διευθυντής Σπουδών
DroneUniversity
Τσίλλερ 61 Αθήνα
E: spyros@droneuniversity.gr
T: +306944643048
www.droneuniversity.gr
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