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Άσκηση ετοιμότητας στην Ύδρα
Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ύδρας συμμετείχε
σε άσκηση ετοιμότητας που διοργανώθηκε από το Λιμεναρχείο Ύδρας, την 1η Μαρτίου. Συμμετείχαν επίσης το Κουλούρειο Νοσοκομείο ΄Υδρας και εθελοντές δύτες. Το σενάριο
της άσκησης προέβλεπε τον απεγκλωβισμό τραυματισμένης
επιβάτιδας και άντληση υδάτων από το μηχανοστάσιο σκάφους, που προσέκρουσε στην προβλήτα του λιμένα, κατά την
διαδικασία του κατάπλου.

Άσκηση «ΠΕΛΛΑ ΧΡΩΜ 2018»
Άσκηση ετοιμότητας με την κωδική
ονομασία «ΠΕΛΛΑ ΧΡΩΜ 2018» διεξήχθη από την Π.Υ. Έδεσσας στις 2 Μαρτίου, σε Βιομηχανία Παραγωγής Χρωμάτων, ιδιοκτησίας Αφων Πέτκου, που
βρίσκεται στην Τ.Κ. Ριζαρίου του Δήμου
Έδεσσας. Το σενάριο προέβλεπε κατάσβεση πυρκαγιάς στον ισόγειο χώρο
παραγωγής του εργοστασίου.
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Στις εγκαταστάσεις της SILK OIL στο Κοκκάρι της Σάμου, πραγματοποιήθηκε
από την Π.Υ. Σάμου και το Π.Κ. Καρλοβασίου, στις 7 Μαρτίου, άσκηση πεδίου με
την κωδική ονομασία «ΥΓΡΟ ΠΥΡ 2018». Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε διαρροή υγρών καυσίμων, σε βάνες του δικτύου των εγκαταστάσεων και πρόκληση
πυρκαγιάς, κατά τη διαδικασία φόρτωσης των δεξαμενών από πλοίο.

Με πρωτοβουλία των μελών της αγγλόφωνης ομάδας κοινωνικής δικτύωσης Zakynthos Informer, πραγματοποιήθηκε στις
9 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Ζακύνθου, η παράδοση-δωρεά 92 ζευγαριών υψηλών υποδημάτων (μπότες), σε όλους τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της
Υπηρεσίας. Η δωρεά έγινε, παρουσία του Συντονιστή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων
Νήσων, Υποστρατήγου ΠΣ Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου, του νέου Διοικητή της Π.Υ. Ζακύνθου Πυράρχου Δημήτρη Πατράκη, του απερχόμενου Διοικητή Πυράρχου Ανδρέα Στεμπίλη, του Επίτιμου Βρετανού
Υποπρόξενου στη Ζάκυνθο, Matthew Delapp, του Αντιπεριφεριάρχη Ζακύνθου, Λευτέρη Νιοτόπουλου,
του Δημάρχου Ζακύνθου, Παύλου Κολοκοτσά και μελών της Zakynthos Informer, μεταξύ των οποίων
ήταν και οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας, Lesley Paterson, Angela Σπίνου-Smith, Bobby Gee, Louise
Inzk- Μόρφη και Chrissie Parker.
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Συνεργασία Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας
με το Π.Κ. Αστροχωρίου
Σε πολύ θετικό κλίμα και με δεδομένο το πνεύμα συνεργασίας και τις πολύ καλές
σχέσεις του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Αστροχωρίου, ο Δήμαρχος, Περικλής Μίγδος, συναντήθηκε στις 14 Μαρτίου, με τον νέο
Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο ΠΣ Δημοσθένη Αναγνωστάκη.
Το καλοκαίρι του 2017 υπήρξε άμεση ανταπόκριση στην προσπάθεια κατάσβεσης της
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Σέλτσο, με την παρουσία πυροσβεστικού αεροσκάφους
Canadair. Ο κ. Μίγδος επισήμανε την άριστη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα,
ευχόμενος στον νέο Υπαρχηγό μια επιτυχή διαδρομή.

Δωρεά στην Π.Υ. Ζακύνθου

ΜΑΡΤΙΟΥ
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Άσκηση «ΥΓΡΟ ΠΥΡ 2018» στη Σάμο

ημερολόγιο δραστηριοτήτων/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
δραστηριοτητων/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
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Άσκηση σεισμού στο Ναύπλιο
Άσκηση ετοιμότητας σεισμού πραγματοποιήθηκε από την Π.Υ Ναυπλίου στις 10
Μαρτίου, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης Ναυπλίου, σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιέων και το τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και δημόσια κτίρια, από ισχυρό σεισμό,
εντάσεως 6,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και διάρκειας 15 δευτερολέπτων που
πλήττει τον Νομό Αργολίδας, με εγκλωβισμένα άτομα και με εκδήλωση πυρκαγιών.

Άσκηση ετοιμότητας στην Πτολεμαΐδα
Άσκηση ετοιμότητας οργανώθηκε στις 15 Μαρτίου, στις εγκαταστάσεις του
ξενοδοχείου «ΗΟΤΕL ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ», στην Πτολεμαΐδα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε πυρκαγιά
σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου του ξενοδοχείου και απεγκλωβισμό ατόμου
από τον χώρο λόγω των έντονων καπνών.

Άσκηση σεισμού στη Μυτιλήνη
Άσκηση αντιμετώπισης σεισμού διεξήχθη στις 15 Μαρτίου στη Μυτιλήνη, με
τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης και των Πυροσβεστικών
Κλιμακίων Καλλονής, Πλωμαρίου, Αγιάσου καθώς και των Εθελοντικών Κλιμακίων Μυτιλήνης και Πλωμαρίου. Σύμφωνα με το σενάριο, σεισμός έντασης 6,7
βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, με επίκεντρο το Κάστρο Επάνω Σκάλας του Δήμου Λέσβου και με εστιακό βάθος ενός χιλιομέτρου,
προκάλεσε μερική κατάρρευση ελαιοτριβείου, με εγκλωβισμό ατόμων.
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Άσκηση «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2018» στη Σπάρτη
Άσκηση αντιμετώπισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων,
με την κωδική ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2018» διεξήχθη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Σπάρτης, στις 19 Μαρτίου. Το σενάριο της άσκησης
προέβλεπε κατάρρευση κτιρίου και απεγκλωβισμού ατόμων, με παράλληλη εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σχολείο Πυρασφάλειας Πολεμικής Αεροπορίας
Από τις 12 έως τις 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση
ΣΕΔΕΣ, στη Θεσσαλονίκη, στο Σχολείο Πυρασφάλειας Πολεμικής Αεροπορίας
(Σ.ΠΥ.Π.Α.), η εκπαίδευση της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ 2018) Αξιωματικών, του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Τα στελέχη του Π.Σ. εκπαιδεύθηκαν στη διάσωση Ιπταμένου και διάτρηση καλύπτρας σε μαχητικό αεροσκάφος, στη διάσωση πληρώματος από ελικόπτερο, στη διάσωση προσωπικού από
μεταφορικό αεροσκάφος και στην αντιμετώπιση και κατάσβεση πυρκαγιάς σε
αεροπορικό ατύχημα. Τα πτυχία στους εκπαιδευθέντες απένειμε ο Διοικητής
του Σχολείου, Επισμηναγός (ΤΕΑ) Νικόλαος Καλαϊτζής.
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Άσκηση «ΠΕΤΡΑΚΗΣ 2018»
Άσκηση πλήρους ανάπτυξης αντιμετώπισης μεγάλης πυρκαγιάς σε δημόσιο
κτίριο του Δήμου Αθηναίων με εγκλωβισμένα άτομα, διεξήχθη στις 13 Μαρτίου,
από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε
την εκδήλωση πυρκαγιάς στον υπόγειο χώρο του κτιρίου.
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Εκπαίδευση σε πυρκαγιές υγρών καυσίμων
Τριήμερη εκπαίδευση στο πεδίο ασκήσεων των ΕΛ.ΠΕ. στα Διαβατά Θεσσαλονίκης οργανώθηκε τον Μάρτιο, για το προσωπικό του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού
Θεσσαλονίκης, σε θέματα που αφορούν την κατάσβεση πυρκαγιών υγρών καυσίμων. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού, σε
ένα από τα πιο επικίνδυνα αντικείμενα της πυροσβεστικής τέχνης, καθώς και στην
καλή συνεργασία με το προσωπικό πυρασφάλειας των ΕΛ.ΠΕ.
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Άσκηση «ΤΡΟΙΑ 2018» στη Λαμία
Στις 21 Μαρτίου οργανώθηκε από την 7η Ε.Μ.ΑΚ. η τακτική ετήσια άσκηση
Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών και Τεχνολογικών Ατυχημάτων
(Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α) με την κωδική ονομασία «ΤΡΟΙΑ 2018», στη Βιομηχανία Γάλακτος
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαμίας. Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε διαρροή αμμωνίας (NH3) στον χώρο παραγωγής του εργοστασίου, με ταυτόχρονη
διάσωση εργαζομένου.
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Άσκηση «ΥΓΡΟ ΠΥΡ 2018» στον Ασπρόπυργο
Άσκηση ετοιμότητας με την κωδική ονομασία «ΥΓΡΟ ΠΥΡ 2018» πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Ασπροπύργου,
σε συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος και της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια
(ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.). Το σενάριο προέβλεπε κατάσβεση πυρκαγιάς λόγω διαρροής υγραερίου και απεγκλωβισμό εργαζομένου.
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Άσκηση ετοιμότητας στον Ναυτικό Σταθμό Ρόδου
Άσκηση ετοιμότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ναυτικού Σταθμού Ρόδου, σε συνεργασία με το 95ο Τ.Υ.ΕΘ. Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε εκδήλωση πυρκαγιάς στο υπόγειο του κτιρίου και
εγκλωβισμό ατόμου στον δεύτερο όροφο.
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Άσκηση πεδίου με την κωδική ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2018» πραγματοποιήθηκε
στις 29 Μαρτίου από την 5η Ε.Μ.Α.Κ. και τη ΔΙ.Π.Υ. Ν. Ιωαννίνων (1ο, 2ο, και 3ο Πυροσβεστικούς Σταθμούς Ιωαννίνων), στην περιοχή Πέραμα Ιωαννίνων. Το σενάριο της
άσκησης προέβλεπε την κατάρρευση κτιρίου και τον εγκλωβισμό ατόμου.
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Τιμητική εκδήλωση για τις επιχειρήσεις-χορηγούς στο Θριάσιο Πεδίο
Στις 29 Μαρτίου η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής τίμησε και ευχαρίστησε με αναμνηστικούς θυρεούς και πλακέτες, τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων του Θριασίου Πεδίου, για την κάθε είδους πολύτιμη
προσφορά τους με χορηγίες και δωρεές προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο
Διοικητής, Αρχιπύραρχος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος και το προσωπικό της Δ.Π.Υ.
Δυτικής Αττικής εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη βοήθεια που προσέφεραν στο δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διαβεβαίωσαν ότι θα
είναι πάντα δίπλα στην κοινωνία και τον πολίτη, ώστε να έχει την πυροπροστασία
και την ασφάλεια που πρέπει. Γιατί στην τοπική κοινωνία, όλοι μαζί στις δύσκολες
περιστάσεις μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Οι επιχειρήσεις που τιμήθηκαν ήταν: Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε, ΕΛ.ΠΕ. Β.Ε.Α, ΕΛ.ΠΕ. Β.Ε.Ε., ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε., POLYECO S.A., ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε., JOHNSON & JOHNSON HELLAS
Α.Ε.Β.Ε., CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε., ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε., ΕΚΟ Α.Ε., ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., DUROSTICK Α.Ε., ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., SARMED A.E., ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε., ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., IB &
LS ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
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Άσκηση ετοιμότητας με την κωδική ονομασία «ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ 2018», διεξήχθη
στις 30 Μαρτίου, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ, από
τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Σύμφωνα με το σενάριο σημειώνεται πυρκαγιά στο συνεργείο επισκευής οχημάτων, στο ισόγειο της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός υπαλλήλου. Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης η
Διοίκηση Π.Υ. Αθηνών, ομάδες πυρασφάλειας της επιχείρησης και η Υγειονομική
Υπηρεσία του Π.Σ.

Εντατικό ήταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά τον Μάρτιο, για το πυροσβεστικό προσωπικό της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 2ης
και 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Στο σπήλαιο Μελισσότρυπα, στο Κεφαλόβρυσο Ελασσόνας εκπαιδεύτηκαν 30 υπάλληλοι της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης
περιλάμβανε σπηλαιολογία, ενώ 29 υπάλληλοι της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. πραγματοποίησαν τη χειμερινή εκπαιδευτική τους συντήρηση, στη θέση «Βρυσοπούλες», σε
υψόμετρο 2.340 μέτρων στο όρος Όλυμπος, εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρόμων (Κ.Ε.Ο.Α.Χ.) των Ειδικών
Δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού.
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Εκπαιδεύσεις της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ.
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Ημερίδα «Ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης
και αντιμετώπισης πυρκαγιάς»
H 3η Ημερίδα «Ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς»
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Porto Palace Hotel, στη
Θεσσαλονίκη. Το εν λόγω έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Πυροσβεστικού
Σώματος από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε», μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανάθεση στην
Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – BYTE Α.Β.Ε.Ε. – SATWAYS LTD».

Η 8η E.M.A.K. και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, οργάνωσαν άσκηση ετοιμότητας, στις 27 Μαρτίου, σε συνεργασία με τη διεύθυνση και το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου. Το σενάριο προέβλεπε διάσωση δύο εγκλωβισμένων
χιονοδρόμων στους εναέριους αναβατήρες και ενός τραυματισμένου χιονοδρόμου,
που χάθηκε λόγω κακοκαιρίας, εκτός των ορίων του χιονοδρομικού κέντρου.

ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΥ

Στις 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε από την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής η άσκηση
«ΤΡΟΙΑ 2018» με τη συνεργασία της 4ης Ε.Μ.Α.Κ. και της Π.Υ. Κομοτηνής, στη Βιομηχανία Ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου «Sunlight Recycling ABEE». Το
σενάριο της άσκησης προσομοίωσε βιομηχανικό ατύχημα με διαρροή της επικίνδυνης χημικής ουσίας Υδροξειδίου του Νατρίου (ΝΑΟΗ) και απεγκλωβισμό υπάλληλου
της βιομηχανίας που είχε χάσει τις αισθήσεις του.

29

ΜΑΡΤΙΟΥ

Άσκηση στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου

28

28

Άσκηση «ΤΡΟΙΑ 2018» στην Κομοτηνή

ημερολόγιο δραστηριοτήτων/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Περιφορά Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου
Στην κατανυκτική Ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, στις 6 Απριλίου και
στην Τελετή Περιφοράς του Επιταφίου, στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Ψυρρή, συμμετείχε αντιπροσωπεία έξι πυροσβεστικών υπαλλήλων της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών
και των υπαγομένων σε αυτήν Πυροσβεστικών Σταθμών.

Άσκηση ετοιμότητας στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας
Άσκηση ετοιμότητας από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας, σε συνεργασία με τον 3ο Π.Σ. (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας και το Π.Κ. Αγιάς, πραγματοποιήθηκε στις 10
Απριλίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε
εκδήλωση πυρκαγιάς στον 3ο όροφο του κτιρίου, με εγκλωβισμό ενός ατόμου
σε χώρο γραφείων και εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ι.Χ. αυτοκίνητο στο γκαράζ του
2ου υπογείου.

13

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Φωτο:
Αντώνης Μπακόπουλος

Θεία λειτουργία στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής
στην 1η Ε.Μ.Α.Κ.
Μέσα σε αναστάσιμο κλίμα τελέστηκε στις 13 Απριλίου, η θεία λειτουργία στο
εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής στην 1η ΕΜΑΚ. Την εορτή τίμησαν με την παρουσία
τους ο Περιφερειάρχης Αττικής, Υποστράτηγος Αχιλλέας Τζουβάρας ο Διοικητής
Πόλεως Αθηνών, Αρχιπύραρχος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Διοικητής Πόλεως
Πειραιά, Αρχιπύραρχος Ιωάννης Σταμούλης, ο Διοικητής της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., Αρχιπύραρχος Στέφανος Κολοκούρης, ο Υποδιοικητής Δυτικής Αττικής, Πύραρχος Παναγιώτης Νιάφας, ο Διοικητής της Π.Υ Π/Α Ελευσίνας, Πύραρχος Γεώργιος Βιτζηλαίος
και πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και απόστρατοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί που είχαν υπηρετήσει στην 1η Ε.Μ.Α.Κ.

29

Μάρτιος - Απρίλιος 2018/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

13

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εκπαίδευση στη λειτουργία του βαρούλκου διάσωσης (HOIST)
Τον μήνα Μάρτιο πραγματοποιήθηκε η θεωρητική εκπαίδευση διάρκειας τριάντα (30) ωρών, πέντε πυροσβεστικών υπαλλήλων των μελών πληρώματος της
Υ.Ε.Μ.Π.Σ. στη χρήση και λειτουργία του βαρούλκου διάσωσης, με Ε/Π τύπου AS
332 L1, για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε χερσαίο χώρο κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Την εκπαίδευση ανέλαβαν εκπαιδευτές της Πολεμικής Αεροπορίας.
Το Θεωρητικό Πρόγραμμα περιελάμβανε τα εξής:
Γενικές Οδηγίες - Φρασεολογία - Συνεργασία Πληρώματος - Προ πτήσης
ετοιμασία - Περιμετρικός εξωτερικός οπτικός έλεγχος Ε/Π και Λειτουργικός
έλεγχος HOIST και SPECTROLAB - Χρήση βαρούλκου διάσωσης και εξοπλισμού
διάσωσης (ανάσυρση τραυματία στην ξηρά με χρήση φορείου διάσωσης, αρτάνης και RESCUE BASKET - εμπλοκή συρματόσχοινου HOIST-Βλάβη HOIST κατά
την ανάσυρση). Ακολούθησε η Πτητική Εκπαίδευση διάρκειας οχτώ (8) εκπαιδευτικών πτήσεων ανά εκπαιδευόμενο, που πραγματοποιήθηκε με εκπαιδευτές
αέρος-χειριστές του βαρούλκου διάσωσης της Π.Α. και περιελάμβανε ανάσυρση
τραυματία στην ξηρά με χρήση αρτάνης, φορείου διάσωσης ή RESCUE BASKET,
με το σενάριο πιθανής βλάβης του βαρούλκου διάσωσης.

16

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εκπαίδευση και Άσκηση στην Π.Υ. Κοζάνης
και στα Π.Κ. Νεάπολης και Σερβίων

ημερολόγιο δραστηριοτήτων/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

19

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Άσκηση ετοιμότητας με την κωδική ονομασία «ΤΣΙΜΗΣ 2018» διεξήχθη στις 18
Απριλίου από την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, με αντικείμενο την αντιμετώπιση πυρκαγιάς
και τη διάσωση εγκλωβισμένων ατόμων στη Βιομηχανική Μονάδα Εκτυπώσεων
«ΤΣΙΜΗΣ Α.Ε.» εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε
την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης με εύφλεκτες
διαλυτικές ουσίες και εγκλωβισμό τραυματισμένων ατόμων.

19

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

20

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Από 16 έως 18 Απριλίου το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κοζάνης και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Νεάπολης και Σερβίων εκπαιδεύτηκαν σε
θέματα κατάσβεσης πυρκαγιών, σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, σε
αίθουσα που παραχωρήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας.
Την δεύτερη ημέρα η εκπαίδευση αφορούσε τεχνικές διάσωσης σε τροχαία ατυχήματα και πραγματοποιήθηκε σε χώρο της εταιρείας ανακύκλωσης - απόσυρσης
οχημάτων Π&Γ Σεμερτζίδη Ο.Ε., ενώ η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε την επόμενη
ημέρα με τη διεξαγωγή άσκησης κατάσβεσης αστικής πυρκαγιάς, στο εργοστάσιο κατασκευής και εμπορίας επίπλων ΠΑΛΞΥΛ ΑΦΟΙ ΠΑΛΤΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε., στην
Νεάπολη Κοζάνης.

17

Άσκηση «ΤΣΙΜΗΣ 2018» στην Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας

Άσκηση αντιμετώπισης φυσικής καταστροφής-σεισμού, με την κωδική ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2018», πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου, στον χώρο του
πρώην εργοστασίου λιπασμάτων Δραπετσώνας, στον Πειραιά. Η άσκηση προέβλεπε τη μερική κατάρρευση του εργοστασίου με εγκλωβισμό ατόμων και ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιάς σε χώρο του κτιρίου.

20

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Άσκηση ετοιμότητας στον Διεθνή Α/Λ Μυτιλήνης
Στις 17 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Μυτιλήνης
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ», άσκηση ετοιμότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα Μυτιλήνης, με συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα (FraportGreece). Η άσκηση περιελάμβανε δύο διαφορετικά συμβάντα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε αεροσκάφη, (υπερθέρμανση των φρένων κατά την διαδικασία
τροχοδρόμησης αεροσκάφους Bombardier DASH 8 Q400, και εκδήλωση πυρκαγιάς στον κινητήρα Νο 1, κατά τη διαδικασία προσγείωσης, με αποτέλεσμα το
αεροσκάφος να τροχοδρομήσει εκτός διαδρόμου). Η άσκηση ολοκληρώθηκε μετά
από διήμερη θεωρητική εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων της Π.Υ. Α/Λ Μυτιλήνης.

20

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Στις 19 Απριλίου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κάτω Νευροκοπίου Δράμας διεξήγαγε άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς, εντός της σήραγγας Εξοχής, στα σύνορα
Ελλάδας-Βουλγαρίας. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε εκδήλωση πυρκαγιάς
σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο ακινητοποιήθηκε εντός της διασυνοριακής σήραγγας, στο Ελληνικό τμήμα αυτής.

Άσκηση «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2018» στον Πειραιά

Άσκηση ετοιμότητας στη Μακρακώμη
Άσκηση ετοιμότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου, στο σχολικό συγκρότημα
του Γυμνασίου-Λυκείου Σπερχειάδας, του νομού Φθιώτιδας. Το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε έκρηξη του καυστήρα θέρμανσης,
με εκδήλωση πυρκαγιάς και τραυματισμό ατόμων.

Άσκηση στη διασυνοριακή σήραγγα ΕΞΟΧΗΣ

3ο «Plane Pull» για Το Χαμόγελο του Παιδιού
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε συνεργασία με
τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την υποστήριξη της
DHL Express, έλαβε μέρος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στο 3o Plane Pull, που
διοργανώθηκε στις 20 Απριλίου, στην Ελλάδα για «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Με
ομάδα 20 ατόμων, τράβηξε ένα Airbus A300-600, βάρους περίπου 100 τόνων, για
συνολικά 10 μέτρα. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, η ομάδα της Π.Υ. Δ.Α.Α έκανε
επιβλητική εμφάνιση και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.
Στο τέλος της εκδήλωσης σχηματίστηκε τιμητική υδάτινη αψίδα από τα πυροσβεστικά οχήματα της υπηρεσίας, πάνω από το Airbus.

Άσκηση ετοιμότητας από την Π.Υ. Ιστιαίας
Στις 20 Απριλίου πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιστιαίας και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Μαντουδίου και Λίμνης,
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ», στους Φούρνους Μαντουδίου, στην
Εύβοια. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε την κατάσβεση πυρκαγιάς η οποία
εκδηλώθηκε στο χώρο των δεξαμενών υγραερίου, την εκκένωση του χώρου της
επιχείρησης και τη διάσωση ενός ατόμου με αναπνευστικά προβλήματα.

22
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Άσκηση έρευνας και διάσωσης της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. στο όρος Κίσσαβος
Στις 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο ορειβατικό καταφύγιο «Κάναλος»
Κισσάβου η άσκηση έρευνας-διάσωσης της 8ης Ε.Μ.Α.Κ., σε συνεργασία με τις
εθελοντικές ομάδες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε την αναζήτηση και διάσωση δύο
αποπροσανατολισμένων περιπατητών λόγω ομίχλης, εκ των οποίων ο ένας είχε
τραυματιστεί στην προσπάθεια να διασχίσουν λούκι με χιόνι.
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Εκπαίδευση προσωπικού ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης
και Πιερίας στον FIRE DRAGON
Από 23 έως 27 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις του 6ου Πυροσβεστικού Σταθμού
Θεσσαλονίκης και της Π.Υ. Κατερίνης, εκπαιδεύτηκαν 120 πυροσβεστικοί υπάλληλοι της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Θεσσαλονίκης και της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Πιερίας, στον αυτοκινούμενο
εξομοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς, «FIRE DRAGON». Η εκπαίδευση περιλάμβανε θεωρητική εκπαίδευση, αναφορικά με την συμπεριφορά της πυρκαγιάς σε κλειστούς
χώρους, όπως την ανάπτυξη των φαινομένων «Flashover» και «Backdraught»,
αλλά και πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες και χρόνο, εντός του
εξομοιωτή. Ο εξομοιωτής «FIRE DRAGON» της εταιρίας Dräger, είναι ένα ειδικά
διαμορφωμένο κοντέινερ μήκους 12 μέτρων, το οποίο προσομοιάζει τις συνθήκες πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους και έχει τη δυνατότητα να τροποποιείται στο
εσωτερικό του, ώστε να καλύπτει ποικίλα σενάρια αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς.
Διαθέτει μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας τελευταίας γενιάς τα
οποία εγγυώνται την πλήρη παρακολούθηση και έλεγχο της εκπαίδευσης.

25
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Άσκηση ετοιμότητας της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης διεξήχθη στις 25 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις του «Ιωακείμειου Γηροκομείου Αλεξανδρούπολης»,
με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ και του Ε.Κ.Α.Β. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε εκκένωση του Γηροκομείου από τροφίμους και προσωπικό, κατάσβεση
πυρκαγιάς στην κουζίνα και διάσωση εγκλωβισμένου ατόμου.
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Άσκηση «ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ 2018» στις Σέρρες
Στις 26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών
η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση με την κωδική ονομασία «ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ» για την
αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων-σεισμού, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Άσκηση «ΑΡΓΩ 2018» στον Πειραιά
Άσκηση πεδίου με την κωδική ονομασία «ΑΡΓΩ 2018» πραγματοποιήθηκε
στην Ηετιώνεια Ακτή, από τον 5ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λιμένα Πειραιά, στις
27 Απριλίου. Η άσκηση αφορούσε στην εκδήλωση πυρκαγιάς στον κύριο χώρο
οχημάτων του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου KNOSSOS PALACE και στον εγκλωβισμό μελών
του πληρώματος.

Άσκηση στο Ιωακείμειο Γηροκομείο Αλεξανδρούπολης

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Άσκηση ετοιμότητας του Π.Κ. Σταυρού και 2ου Π.Σ. Θεσ/νίκης
Στις 26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας με κωδική ονομασία
«ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ 2018/ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΜΙΚΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ», από το Π.Κ. Σταυρού
και τον 2ο Π.Σ. Θεσ/νίκης, στις εγκαταστάσεις του μικτού πρατηρίου καυσίμων
Ν. ΚΑΠΙΤΑΛΗ, στον Σταυρό Θεσσαλονίκης. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε
διαρροή αερίου σε υγρή φάση, κατά την πλήρωση δεξαμενής του πρατηρίου καυσίμων και πρόκληση πυρκαγιάς (jet fire) από διάρρηξη ελαστικού σωλήνα στον
Σταθμό Εκφόρτωσης.

Άσκηση «ΤΑΛΩΣ 2018» στις Δικαστικές Φυλακές Κομοτηνής
Άσκηση ετοιμότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, της
Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και της 4ης Ε.Μ.Α.Κ. με την κωδική ονομασία «ΤΑΛΩΣ 2018», πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου, στις Δικαστικές Φυλακές
Κομοτηνής, σε συνεργασία με τη Διοίκηση των Φυλακών και την ΕΛ.ΑΣ.
Το σενάριο της άσκησης προσομοίωνε διάσωση υπαλλήλου του Καταστήματος Κράτησης, από φυλάκιο της εξωτερικής φρουράς, ύψους οκτώ (8)
μέτρων, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο. Αναπτύχθηκαν τρεις διαφορετικοί τρόποι διάσωσης, σε τρία διαφορετικά φυλάκια σκοπών.
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Άσκηση ετοιμότητας στον Πύργο παραλίας Διστόμου
Στο πλαίσιο της τριήμερης ετήσιας εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Π.Υ. Λιβαδειάς, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Απριλίου, άσκηση ετοιμότητας σε πολυώροφο κτίριο 12 ορόφων, κατοικιών και γραφείων, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό
παραλίας Διστόμου της Π.Ε. Βοιωτίας. Το σενάριο περιελάμβανε κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 3ου ορόφου, ανεύρεση και διάσωση δυο εγκλωβισμένων
ατόμων και την εκκένωση του κτιρίου από τους ενοίκους.

Άσκηση με την κωδική ονομασία «ΔΙΟΚΛΗΣ 2018» πραγματοποιήθηκε στις
27 Απριλίου, στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας (ΒΙΟ.ΠΑ), στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας υγραερίων ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ. Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε
κατάσβεση πυρκαγιάς σε συστοιχία φιαλών υγραερίου με ταυτόχρονη διάσωση
εγκλωβισμένου και τραυματισμένου ατόμου.

Άσκηση ετοιμότητας στην Π.Υ. Δ.Α.Α. «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Άσκηση ετοιμότητας μικρής κλίμακας πραγματοποιήθηκε στις 26 Απριλίου,
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με συνεργασία της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, της εταιρείας του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της OFC, Εταιρείας Αεροπορικού Καυσίμου.
Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε έκρηξη και στη συνέχεια ανάφλεξη της Νο 3
δεξαμενής κατά την παραλαβή καυσίμου από τον αγωγό, με ταυτόχρονη ύπαρξη
τραυματισμένου ατόμου από την έκρηξη, καθώς και ύπαρξη αγνοούμενου εντός
του κτιρίου διοίκησης. Στην άσκηση εκτός από τα οχήματα της Π.Υ. Δ.Α.Α. συμμετείχαν και οχήματα από την Π.Υ. Κρωπίας, την Π.Υ. Μαρκοπούλου και την Π.Υ.
Ελευσίνας (όχημα διυλιστηρίων), ενώ συμμετείχαν επίσης η Ελληνική Αστυνομία
Αερολιμένα, η Υπηρεσία Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας Αερολιμένα και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
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Ευγενική Δωρεά συναδέλφου για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών
Στις 30 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ο Επιπυραγός Σωκράτης Παπαγεωργίου πρόσφερε στην Υπηρεσία οκτώ ζευγάρια κυάλια
10X50 με ενσωματωμένη πυξίδα, για τις ανάγκες πυροφύλαξης του Νομού και
την κατάδειξη ενάρξεων πυρκαγιών αζιμουθιακά, από τους πυροφύλακες ή τα
σημεία διασποράς δασικών περιπολικών. Η σημαντική αυτή δωρεά θα αποτελέσει
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επικεφαλής των πυροσβεστικών εξόδων, στην
αναγνώριση σημάνσεων επικίνδυνων εμπορευμάτων ή άλλων συμβάντων από
ασφαλή απόσταση. Ένα ακόμη ζευγάρι κυάλια παραδόθηκε στην 2η Ε.Μ.Α.Κ. για
την κάλυψη όμοιων αναγκών.
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