Πυροσβεστικό μέτωπο

Αχαρνές Αττικής_
10 Νοεμβρίου
Πυρκαγιά ξέσπασε στις 04:00 τα
ξημερώματα, σε αποθήκη εργοστασίου παραγωγής προϊόντων
χαρτιού, επί της οδού Ιβίσκου, στον
δήμο Αχαρνών. Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν αρχικά οι υπάλληλοι του 6ου Π.Σ. Αθηνών, ενώ
συνολικά έλαβαν μέρος 40 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 15 οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στις
εγκαταστάσεις και τα εμπορεύματα της επιχείρησης.

Κοζάνη_11 Νοεμβρίου
Επιχείρηση διάσωσης ενός ορειβάτη στο όρος Βόιο, στη θέση Προφήτη
Ηλία (μονοπάτι Ε6), κάτω από συνθήκες δυνατής βροχόπτωσης, οργάνωσε το Π.Κ. Νεάπολης Κοζάνης, με ένα όχημα και τέσσερις πυροσβεστικούς
υπαλλήλους, με τη συνδρομή της Π.Υ. Κοζάνης η οποία συμμετείχε με δύο
οχήματα και επτά υπαλλήλους. Ο διασωθείς ορειβάτης Κ.Ευ. ο οποίος είχε
αποσχιστεί από την ομάδα του Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών, εντοπίστηκε
τις βραδινές ώρες, ήταν καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου Κοζάνης. Στην επιστολή που έστειλε στον
Διοικητή Π.Υ. Κοζάνης Αντιπύραρχο, Μαυροματίδη Κων. και στον Προϊστάμενο Π.Κ. Νεάπολης Πυρονόμο, Θεοχάρους Γρ. εξέφρασε το θαυμασμό του
για τον επαγγελματισμό και συγχρονισμό της ομάδας διάσωσης και τους
ευχαρίστησε με θερμότατα λόγια.
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Έντονα Πλημμυρικά Φαινόμενα σε Σύμη-Μάνδρα Αττικής-Πιερία-Αγρίνιο
από 13 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου

Κύμα κακοκαιρίας σάρωσε πολλές περιοχές της Ελλάδας
από 13 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου, προκαλώντας ισχυρότατες πλημμύρες και καταστροφές. Στη νήσο Σύμη, συγκροτήθηκαν συνεργεία με πυροσβεστικούς υπαλλήλους από την
Π.Υ. Ρόδου, οι οποίοι μετέβησαν στο νησί με πλωτό σκάφος
του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμμετείχαν στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε
πολλές κατοικίες και ξενοδοχεία, σε κτίρια του στρατού (Σ.Ο.Α),
του ΟΤΕ, ΕΛ.ΤΑ και ΔΕΗ, στην απομάκρυνση φερτών υλικών,
στη μεταφορά 10 ατόμων από την Ι.Μ. Πανορμίτη σε ασφαλές
σημείο, σε απεγκλωβισμούς ατόμων που είχαν ακινητοποιηθεί
στα οχήματά τους, σε κοπές δέντρων και σε ενέργειες για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της νήσου.
Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια, Νάουσα, Έδεσσα, Βέροια, Γιαννιτσά, Γουμένισσα,
Κατερίνη, Λιτόχωρο). Το πέρασμα του βαρομετρικού χαμηλού
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«Ευρυδίκη» από την Πιερία, είχε ως αποτέλεσμα 610 κλήσεις
για αντιμετώπιση πλημμυρικών συμβάντων, 270 επεμβάσεις,
μεταφορά 59 πολιτών σε ασφαλή σημεία, τέσσερις ενάρξεις
πυρκαγιών, ένα τροχαίο με τρεις εγκλωβισμένους, και διαρροή υγραερίου από δεξαμενή 10 m3. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν εκτός το πυροσβεστικό προσωπικό του νομού Πιερίας,
προσωπικό από τις Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και των Π.Κ.
Άνω Ποροΐων και Νέας Ζίχνης.
Στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Περάμου, των Μεγάρων και
της Μάνδρας Αττικής, σημειώθηκαν 984 κλήσεις για αντλήσεις
υδάτων σε υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων, απεγκλωβίστηκαν συνολικά 96 άτομα από οικίες και αυτοκίνητα, αλλά
δυστυχώς ανασύρθηκαν νεκροί 23 συνάνθρωποί μας. Συνολικά συγκροτήθηκαν 56 συνεργεία και επιχείρησαν 155 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 46 οχήματα, από όλες τις Υπηρεσίες
της Αττικής και της 1ης Ε.Μ.ΑΚ. ενώ υπήρξε και ενίσχυση με
προσωπικό από πυροσβεστικούς υπαλλήλους από την Στερεά

και την Δυτική Ελλάδα. Όλο το προσωπικό βρίσκονταν σε επιφυλακή για όλες τις ημέρες που ακολούθησαν. Στον υπόλοιπο
νομό Αττικής η Υπηρεσία μας δέχτηκε 70 κλήσεις για αντλήσεις
υδάτων, 35 εκ των οποίων στη νήσο της Αίγινας.
Στις αρχές Δεκεμβρίου έντονα πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετώπισε και η Δυτική Ελλάδα και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο

οδικό δίκτυο, σε υποδομές, κατοικίες, αποθήκες, ποιμνιοστάσια και
καλλιέργειες. Στην Περιφέρεια Ηπείρου σημειώθηκαν 63 κλήσεις
για παροχή βοηθείας και συγκροτήθηκαν εννέα συνεργεία με 21
υπαλλήλους. Στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, 70 κλήσεις
με 12 συνεργεία και 30 υπαλλήλους και στην περιοχή του Αγρινίου
400 κλήσεις, με 19 συνεργεία και 50 υπαλλήλους.

Ξάνθη_30 Νοεμβρίου

Τέμπη_28 Νοεμβρίου
Αίσια έκβαση για έναν άντρα 87 ετών, είχε η
παροχή βοηθείας που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Νοεμβρίου. Ο ηλικιωμένος
κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε, έπεσε σε χαράδρα βάθους 10 μέτρων, στον
Παραπόταμο του Δήμου Τεμπών. Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν πέντε πυροσβεστικοί
υπάλληλοι της 8ης ΕΜΑΚ και τρεις πυροσβεστικοί
υπάλληλοι του 3ου Π.Σ. Λάρισας με τρία οχήματα.
Οι διασώστες ανέσυραν τον ηλικιωμένο άντρα, με
ελαφρές εκδορές, με τη χρήση φορείου και σχοινιών και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο όπου
τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Νοεμβρίου, η Υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για παροχή βοηθείας σε νεαρό 35χρονο κυνηγό, ο οποίος έπεσε και
τραυματίστηκε σε απομακρυσμένη και δύσβατη περιοχή, στην τοπική
κοινότητα Κενταύρου στα Άσκυρα Ξάνθης. Οι διασώστες εντόπισαν και
ανέσυραν τον νεαρό άντρα ο οποίος είχε υποστεί σοβαρή κάκωση στο
δεξί κάτω άκρο,
και τον μετέφεραν με τη χρήση
φορείου σε ασφαλές σημείο, όπου
τον παρέδωσαν
σε τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ.
Στην επιχείρηση
παροχής βοηθείας, που διήρκησε περίπου τέσσερις ώρες, συμμετείχαν επτά πυροσβεστικοί υπάλληλοι της Π.Υ. Ξάνθης με δύο οχήματα.

Λαμία_15 Δεκεμβρίου
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας κλήθηκε το βράδυ της 15ης Δεκεμβρίου, να επέμβει για τον απεγκλωβισμό οδηγού Ε.Ι.Χ. οχήματος που
συγκρούστηκε με δικυκλιστή, κινούμενοι στο 2ο χλμ
Επαρχιακής Οδού ΛαμίαςΔομοκού, λίγο μετά τον κόμβο της Ξηριώτισσας. Λόγω
της σφοδρής σύγκρουσης
ο άτυχος 27χρονος δικυκλιστής και ο 57χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασαν την ζωή τους
και χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο
νεκρός οδηγός του αυτοκινήτου.
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Αθήνα_17 Δεκεμβρίου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές
ώρες στη Γέφυρα Ροσινιόλ της Λεωφόρου Κηφισού,
στις 17 Δεκεμβρίου, όταν ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του. Δύο οχήματα με επτά πυροσβεστικούς υπαλλήλους από τον 2ο Π.Σ. Αθηνών, έσπευσαν επί τόπου και απεγκλώβισαν τραυματισμένο τον
συνοδηγό Μ. Ι., ρουμανικής υπηκοότητας. Οδηγός και
συνοδηγός παρελήφθησαν από το Ε.Κ.Α.Β.

Κόρινθος_26 Δεκεμβρίου
Πυρκαγιά σε λεωφορείο με 22 επιβάτες, που εκτελούσε το
δρομολόγιο Αθήνα-Τίρανα, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19:00
το απόγευμα της Κυριακής στον Ισθμό της Κορίνθου. O οδηγός αντελήφθη τη φωτιά και ειδοποίησε αμέσως τους επιβάτες, οι οποίοι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το φλεγόμενο λεωφορείο, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Αυτόπτες
μάρτυρες αναφέρουν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από τη μηχανή του οχήματος. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα τρία οχήματα
με επτά πυροσβέστες.
ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Άρτα_20 Δεκεμβρίου
To καθήκον του έφερε εις πέρας για ακόμη μία φορά με απόλυτη επιτυχία ο «ΜΑΞ». Ο σκύλος έρευνας και διάσωσης της
6ης ΕΜΑΚ Πατρών, κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο, στις 20
Δεκεμβρίου, να εντοπίσει ζωντανό έναν πολίτη περίπου 70
ετών, τα ίχνη του είχαν χαθεί από το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της κυνοφυλικής ομάδας της Μονάδας και μετέβη στο σημείο της εξαφάνισης. Ο αγνοούμενος ήταν εμφανώς καταβεβλημένος και
εξασθενισμένος από την παραμονή του στην ύπαιθρο, χωρίς
να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του. «ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΞ»!

Έβρος_20 Δεκεμβρίου
Νεκρός εντοπίστηκε μετά από αναζήτηση 20 ημερών, ο 49χρονος
ερασιτέχνης ψαράς Α.Ιω., τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 20
Δεκεμβρίου, στην περιοχή Μοναστηρακίου στο Δέλτα του Έβρου.
Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετείχαν 17 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με οκτώ οχήματα από την Π.Υ. Αλεξανδρούπολης και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Φερών, καθώς και τέσσερις δύτες με δύο διασωστικές λέμβους και έναν διασωστικό σκύλο από την 2η και 4η
Ε.Μ.Α.Κ.
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Λακωνία_21 Δεκεμβρίου
Στις 21 Δεκεμβρίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων Λακωνίας ενημερώθηκε
για αυτοκίνητο που εντοπίστηκε από ψαρά,
σε γκρεμό 17 μέτρων, πλησίον της θάλασσας στην Τ.Κ. Ελαίας. Στο συμβάν έσπευσαν πέντε πυροσβεστικοί υπάλληλοι με
δύο οχήματα. Εντός του οχήματος βρισκόταν εγκλωβισμένη μια 26χρονη γυναίκα,
της οποίας η εξαφάνιση είχε δηλωθεί επτά
ημέρες πριν. Μετά από πολύωρη επιχείρηση, έχοντας να αντιμετωπίσουν το κύμα, τα
φύκια που είχαν καλύψει το όχημα, καθώς
και το σαθρό πεδίο της άμμου, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ανέσυραν τη σορό της
άτυχης γυναίκας με την χρήση διασωστικών εργαλείων.

Σίνδος_29 Δεκεμβρίου
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη 01:10 τα ξημερώματα, σε στεγασμένο χώρο τριών εταιριών (εργοστάσιο μηχανημάτων και υλικών
συσκευασίας, τυπογραφείο και εταιρία κατασκευής αεραγωγών κλιματισμού) και ενός αποθηκευτικού χώρου, στη ΒΙ.ΠΕ.
Σίνδου, του δήμου Δέλτα, στον νομό Θεσσαλονίκης,. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 11 οχήματα από τον 6ο τον 2ο και 3ο Π.Σ. Θεσσαλονίκης,
αλλά και το Π.Κ. Λαγκαδά, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στον εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις
και στα προϊόντα των επιχειρήσεων.

Τσαπουρνιά Αχαΐας_23 Δεκεμβρίου
Άμεση και δυναμική ήταν η κινητοποίηση του 1ου Π.Σ.
Πατρών και της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. όταν ειδοποιήθηκαν στις 23
Δεκεμβρίου από το ΠΕ.ΚΕ. Δυτικής Ελλάδας για απεγκλωβισμό εξαμελούς οικογένειας από την αγροικία τους, λόγω
ισχυρής χιονόπτωσης, στην περιοχή Τσαπουρνιά, της Τ.Κ.
Κομπηγάδι, του Δήμου Ερυμάνθου. Στο σημείο προσέγγισαν με ένα ερπυστριοφόρο κι ένα πυροσβεστικό όχημα
πέντε πυροσβεστικοί υπάλληλοι και μετέφεραν την οικογένεια σε ασφαλές σημείο. Στην επιχείρηση επίσης συμμετείχαν το Π.Κ. Χαλανδρίτσας με δύο πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις υπαλλήλους και ένα εκχιονιστικό όχημα.
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