ΔΡΑΣΗ
παρουσιαση/υπηρεσία/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

ΞΑΝΘΗ > 1 ΜΑΙΟΥ
Στις φλόγες παραδόθηκε στις 12:35 την Πρωτομαγιά,
εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών, στην περιοχή Όλβιο
του δήμου Τοπείρου στο νομό Ξάνθης. Λόγω της φύσης
των υλικών που καίγονταν, η φωτιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας εκτενείς υλικές ζημιές στον
εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις και στα προϊόντα της επιχείρησης. Στην πολύωρη επιχείρηση της κατάσβεσης συνολικά συμμετείχαν 23 οχήματα με 78 πυροσβεστικούς
υπαλλήλους, από όλη την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο συμβάν συνέδραμαν δυνάμεις
της τροχαίας, στη διάνοιξη δρόμων για την έγκαιρη άφιξη
των πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και τη διαχείριση των
πολιτών.
ΦΩΤΟ:ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1ης Ε.Μ.Α.Κ.
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ΔΡΑΣΗ

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ > 14 ΜΑΪΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ > 13 ΜΑΪΟΥ
Την Κυριακή 13 Μαΐου, κλήθηκε η Υπηρεσία μας για
παροχή βοήθειας, μεταφορά τραυματισμένου ηλικιωμένου άνδρα 75 ετών, ύστερα από πτώση του σε δύσβατο
σημείο (ρέμα) στο όρος Κερκίνη (Μπέλες). Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα διάσωσης από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Άνω Ποροΐων, Σιδηροκάστρου και Π.Υ. Σερρών
με οκτώ πυροσβεστικούς υπαλλήλους και τρία οχήματα.
Έπειτα από πεζοπορία περίπου τριών ωρών, μέσα σε αντίξοες συνθήκες καταιγίδας και ομίχλης, με τη συνδρομή
ιδιωτών, ολοκληρώθηκε η μεταφορά του τραυματία, Ι.Ζ. ο
οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπάκτου και την 6η Ε.Μ.Α.Κ., για
τον εντοπισμό και τη μεταφορά σε ασφαλές μέρος, ενός
ατόμου το οποίο αποπροσανατολίστηκε. Η Υπηρεσία μας
ειδοποιήθηκε τις μεσημεριανές ώρες στις 13 Μαΐου, για την
αναζήτηση νεαρού ατόμου, ολλανδικής υπηκοότητας και
άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα διάσωσης με 25 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και 7 οχήματα, οι οποίοι μαζί με την
ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσαν το άτομο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 14 Μαΐου, με τον εντοπισμό του W.A. 17 ετών
σε δύσβατο σημείο (χαράδρα) στη θέση Άγιος Νικόλαος
στο Όρος Βαράσοβα στη Ναυπακτία από πυροσβεστικούς
υπαλλήλους και τη μεταφορά του με ελικόπτερο Super
Puma και διασώστες του Πυροσβεστικού Σώματος. Το
τραυματισμένο άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του
Ρίου.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ > 5 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ
ΑΧΑΡΝΑΙ > 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο αποθηκευτικό
χώρο με ανακυκλώσιμα είδη, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου, στη
συμβολή των οδών Ιλισού και Σαμαρίνας, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Λόγω της φύσης των εύφλεκτων υλικών, η
επιχείρηση κατάσβεσής της αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβεστικοί
υπάλληλοι με 6 οχήματα όπου και έδωσαν πολύωρη μάχη
με τη φωτιά προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της
Τετάρτης, σε αποθήκη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επί της οδού Στυλιανού Γονατά στο Περιστέρι Αττικής. Μετά από πολύωρη και συντονισμένη προσπάθεια των
πυροσβεστικών δυνάμεων, τέθηκε τελικά υπό έλεγχο, ενώ
από την πυρκαγιά προκληθήκαν εκτενείς υλικές ζημιές στον
εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της αποθήκης. Επίσης ζημιές υπέστη εσωτερικά μια παρακείμενη οικία, ενώ υπήρξε
ρύπανση των εφαπτόμενων κατοικιών και επιχειρήσεων.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 11 οχήματα.

δράση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΑΓΡΑΦΩΝ > 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Σε διάσωση ενός ηλικιωμένου άντρα 63 ετών, στα όρια του
νομού Ευρυτανίας – Καρδίτσας, επιχείρησε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Καρδίτσας με οχτώ πυροσβεστικούς υπαλλήλους της
και πέντε της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Η διάσωση έλαβε χώρα την Τετάρτη
6 Ιουνίου, σε ρέμα στα Πετράλωνα του δήμου Αγράφων, όταν
ο ηλικιωμένος κατά την προσπάθειά του να ψαρέψει έπεσε σε
χαράδρα βάθους 10 μέτρων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, προσέγγισαν,
ανέσυραν και μετέφεραν το άτομο σε ασφαλές σημείο, όπου
τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΈΣ > ΜΑΐΟΥ - ΙΟΥΝΊΟΥ
Το πρώτο δίμηνο της αντιπυρικής περιόδου Μαΐου - Ιουνίου,
το Κλιμάκιο Συντονισμού και Αεροδιακομιδών του Π.Σ. σε συνεργασία με το Ε.Κ.Α.Β. που εδρεύει στην 113 Π.Μ. στην αεροπορική Βάση της Μίκρας Θεσσαλονίκης, πρόσφερε σημαντικό έργο
στην έγκαιρη μεταφορά ασθενών και τραυματιών από τις περιοχές της Χαλκιδικής και της Κεντρικής Μακεδονίας σε κεντρικά
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν
δύο αεροδιακομιδές από Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής και Πολύγυρο
Χαλκιδικής προς Θεσσαλονίκη. Ενώ στις 14 Μάϊου εντοπίστηκε
από πυροσβεστικούς υπαλλήλους & μεταφέρθηκε με ελικόπτερο
Super Puma & διασώστες του Πυροσβεστικού Σώματος τραυματισμένο νεαρό άτομο από χαράδρα στο όρος Βαράσοβα Ναυπακτίας. Το Ε/Π παρέλαβε τον τραυματία & τον μετέφερε στο
νοσοκομείο του Ρίου.

ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΆ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ
Από 26 εως και 29 Ιουνίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στη χώρα μας,
η Υπηρεσία μας δέχτηκε μεγάλο αριθμό κλήσεων, για
αντλήσεις υδάτων από υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων, καθώς και για μεταφορά ατόμων σε ασφαλή
σημεία. Αναλυτικά:
• Στο νομό Αττικής, στις περιοχές Μάνδρας, Μαγούλας
και Νέας Περάμου από 26 Ιουνίου, δεχθήκαμε 281
κλήσεις και επιχείρησαν 52 συνεργεία με 120 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ενώ πραγματοποιήθηκαν
139 αντλήσεις υδάτων και 20 μεταφορές ατόμων σε
ασφαλή σημεία.
• Στο νομό Θεσσαλονίκης, στις περιοχές Σταυρού και
Βρασνών από 27 Ιουνίου, δεχθήκαμε 200 κλήσεις. Συγκροτήθηκαν άμεσα 20 συνεργεία με 35 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και πραγματοποιήθηκαν 100 αντλήσεις υδάτων και 38 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή
σημεία.
• Στο νομό Καβάλας, στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσούπολης, από 28 Ιουνίου, δεχθήκαμε 327 κλήσεις.
Επιχείρησαν 42 συνεργεία με 94 πυροσβεστικούς
υπαλλήλους, μία διασωστική λέμβο και ένα ερπυστριοφόρο όχημα από την 4η Ε.Μ.Α.Κ. Πραγματοποιήθηκαν 139 αντλήσεις υδάτων και 11 μεταφορές ατόμων
σε ασφαλή σημεία.
• Στο νομό Καβάλας, στην ευρύτερη περιοχή της Ελευθερούπολης, από 28 Ιουνίου, δεχθήκαμε 50 κλήσεις.
Επιχείρησαν έξι συνεργεία με 15 πυροσβεστικούς
υπαλλήλους και πραγματοποιήθηκαν 20 αντλήσεις
υδάτων και μία μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο.
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