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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ > 17 ΜΑΡΤΊΟΥ
Πυρκαγιά ξέσπασε τις μεσημβρινές ώρες σε δύσβατη δασική περιοχή στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Στην κατάσβεσή
της συμμετείχαν 60 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, με 19 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και εθελοντές πυροσβέστες. Σημαντική
ήταν επίσης η από αέρος συνδρομή δυο αεροσκαφών τύπου Canadair, τα οποία επιχείρησαν και η πυρκαγιά τέθηκε
τελικά υπό έλεγχο το απόγευμα της επόμενης ημέρας.

Φωτο: Αρχείο Πυροσβεστικής Επιθεώρησης
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ΛΆΡΙΣΑ > 3 ΜΑΡΤΊΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε πενταώροφο κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η Β΄ Δ.Ο.Υ.
Λάρισας, στη συμβολή των οδών Φρανκλίνου Ρούζβελτ και Πατρόκλου. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο κτίριο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 33 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 13 οχήματα, οι οποίοι κατόρθωσαν
να την θέσουν υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσουν
παρακείμενα κτίρια κατοικιών, καθώς και οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος του ισογείου.

ΡΟΔΌΠΗ > 20 ΜΑΡΤΊΟΥ
Επιχείρηση διάσωσης ενός ατόμου που παρασύρθηκε
μαζί με το όχημα του, από ορμητικά νερά ιρλανδικής διάβασης, στα Αρριανά Ροδόπης, οργάνωσε η Π.Υ. Κομοτηνής και το Π.Κ. Σαπών, με 12 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τέσσερα οχήματα και τη συνδρομή ενός πλωτού
σκάφους της 4ης Ε.Μ.Α.Κ. Το άτομο απεγκλωβίστηκε από
την οροφή του οχήματός του, σώο και μεταφέρθηκε σε
ασφαλές σημείο, ενώ μετά από λίγες ώρες, στην ίδια διάβαση σημειώθηκε και έτερο συμβάν.

ΚΌΡΙΝΘΟΣ > 20 ΜΑΡΤΊΟΥ
Στο Γαλατάκι Κορινθίας έσπευσε η Π.Υ. Κορίνθου με
δώδεκα πυροσβεστικούς υπαλλήλους και πέντε οχήματα,
για την ανάσυρση ενός ατόμου, ύστερα από πτώση του σε
πηγάδι βάθους 30 μέτρων. Στην επιχείρηση συνέδραμε
και η 1η Ε.Μ.Α.Κ., ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε
τελικά ο Σ. Μπ., 78 ετών.
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ΔΡΑΣΗ

Κ Η Φ Ι Σ Ι Ά > 3 0 Μ Α Ρ Τ Ί ΟΥ
Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκε μια νεαρή γυναίκα, όταν έπεσε από ένα γεφυράκι, με το αυτοκίνητό
της στις ράγες του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, κοντά
στο σταθμό ΚΑΤ, στη γραμμή προς Κηφισιά. Στο σημείο
έσπευσαν έξι πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δύο οχήματα,
από τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, αλλά δεν
χρειάσθηκε απεγκλωβισμός της οδηγού από την πυροσβεστική έξοδο, παρά μόνο ενέργειες ασφάλισης και
ελέγχου του οχήματος.

δράση/πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΉ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ > 28 ΑΠΡΙΛΊΟΥ
Αργά το βράδυ στις 28 Απριλίου, εκδηλώθηκε
πυρκαγιά σε κάμπινγκ στην περιοχή Μεγάλη Άμμος, στο νησί της Αμμουλιανής του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν
τέσσερα οχήματα και επτά πυροσβεστικοί υπάλληλοι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σταγείρων
Ακάνθου, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν
ζημιές σε 10 τροχόσπιτα και πρόχειρα παραπήγματα.

ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ > Μ
 ΑΡΤΊΟΥ-ΑΠΡΙΛΊΟΥ
Τις υπηρεσίες του, για την κάλυψη των αναγκών στους
κατοίκους των νησιών του Αιγαίου, που χρήζουν άμεση
μεταφορά σε νοσοκομεία της ηπειρωτικής χώρας και της
πρωτεύουσας, πρόσφερε το Πυροσβεστικό Σώμα, με το
Ε/Π ΒΚ-117 της Υ.ΕΜ.Π.Σ. κατά το δίμηνο Μαρτίου Απριλίου.
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε αεροδιακομιδές από
Άνδρο, Κέα, Σέριφο, Σύρο, μεταξύ των οποίων η αεροδιακομιδή ενός μικρού κοριτσιού δύο ετών, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ενός πρόωρου νεογνού.

ΚΟΚΚΙΝΑΡΆΣ ΠΕΝΤΈΛΗΣ > 1 3 ΑΠΡΙΛΊΟΥ
Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης
κλήθηκε για διάσωση ζώου, στον Κοκκιναρά Πεντέλης.
Ύστερα από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ένας σκύλος είχε πέσει σε τσιμεντένια υδατοδεξαμενή, βάθους 4
μέτρων, με 30 πόντους νερό. Στη διάσωση συμμετείχαν
τρεις εθελοντές πυροσβέστες, με δύο οχήματα, οι οποίοι
με τη χρήση κλίμακας απεγκλώβισαν τον σκύλο από τη
δεξαμενή.

ΦΡΊΞΑ ΗΛΕΊΑΣ > 15 ΑΠΡΙΛΊΟΥ
Τις μεσημβρινές ώρες της 15ης Απριλίου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Φρίξα
και Σκιλλουντία του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στο νομό Ηλείας. Με την ένταση του ανέμου να κυμαίνεται γύρω
στα 8 μποφόρ και με τρία μέτωπα ενεργά, η κατάσταση για τους απειλούμενους οικισμούς και για τον αρχαιολογικό χώρο
της Αρχαίας Ολυμπίας ήταν κρίσιμη. Ωστόσο, η γρήγορη και άμεση κινητοποίηση 36 πυροσβεστικών οχημάτων και 76
υπαλλήλων τόσο από τις Υπηρεσίες του Ν. Ηλείας, όσο και από της Πάτρας αποσόβησε τον κίνδυνο. Στην επιχείρηση
κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης πεζοπόρο τμήμα 14 ατόμων, υδροφόρα και σκαπτικά μηχανήματα, καθώς και τρία αεροσκάφη τύπου Canadair και το ελικόπτερο Super Puma της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος.
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