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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Εκπαίδευση υπαλλήλων του 1ου Π.Σ. Αθηνών
από «Αττικό Μετρό Α.Ε.»

Τον Σεπτέμβριο διοργανώθηκε από τη Διοίκηση του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αθηνών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση
της «Αττικό Μετρό Α.Ε.», εκπαίδευση των πυροσβεστικών
υπαλλήλων του Σταθμού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας,
στο αμαξοστάσιο/μηχανοστάσιο Σεπολίων. Η εκπαίδευση
αφορούσε πρακτικές ανασήκωσης συρμού και παροχή
πληροφοριών πάνω σε μηχανολογικά θέματα. Ειδικότερα
αναπτύχθηκαν τεχνικές διακοπής της παροχής ρεύματος,
μέτρα ασφαλείας των υπαλλήλων με βραχυκυκλωτήρες
για δημιουργία ασφαλούς ζώνης, μέτρηση της τάσης με βολτόμετρο, ανασήκωση των βαγονιών του συρμού, με
υδραυλικούς γρύλους μεγάλων φορτίων που χρησιμοποιούνται για την ανάσυρση ατόμων ή αντικειμένων και
πρακτική εξάσκηση με όλα τα εργαλεία που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα για τέτοιου είδους συμβάντα.
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Εκπαίδευση της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. σε Διάσωση από Ύψος
Στις εγκαταστάσεις της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. στη
Λάρισα, οργανώθηκε τον Σεπτέμβριο
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
εκπαίδευση στην Τεχνική Διάσωσης
από Ύψος, με τη χρήση σχοινιών. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η εκμάθηση των μεθόδων, των διαδικασιών
και των προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων
διάσωσης με τη χρήση σχοινιών, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Οι διασώστες με χρήση σχοινιών (Rope Rescue
Technicians), εκπαιδεύτηκαν στη χρήση των Μέσων
Ατομικής Αντιπτωτικής Προστασίας (Μ.Α.Α.Π.) και σε
ένα σύνολο τεχνικών, κατάλληλες να εφαρμοστούν όπου απαιτηθεί. Το πρόγραμμα παρείχε σύγχρονες και
ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές και πρακτικές, που βοηθούν τους διασώστες να επιχειρούν σε κάθε
περιστατικό διάσωσης με σχοινιά, με τη μέγιστη ασφάλεια. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν με επιτυχία 24
πυροσβεστικοί υπάλληλοι και αφορούσε το πρώτο επίπεδο διασωστών (Rope Rescue Operators), που εκπονήθηκε από την εταιρεία «High Access», με εκπαιδευτή τον Ζαφειριάδη Πασχάλη, σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτές της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. που ήδη είναι κάτοχοι του τρίτου επιπέδου (supervisors).
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Δωρεά κάδου αεροπυρόσβεσης της εταιρείας ΤΕΡΝΑ
Στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», πραγΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, η
τελετή παράδοσης-παραλαβής ενός κάδου αεροπυρόσβεσης-δασοπυρόσβεσης, χωρητικότητας 3.5 τόνων,
για τα ελικόπτερα γενικής χρήσης τύπου Super Puma
του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να ενισχυθεί
το έργο της πυρόσβεσης, χορηγία της εταιρείας ΤΕΡΝΑ
Α.Ε. Στην τελετή ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος
Γιόβας ευχαρίστησε την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για τη γενναιόδωρη προσφορά της, η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση των υλικοτεχνικών μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος. Από πλευράς του, ο εκπρόσωπος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος, Άγγελος Μπενόπουλος, ανέφερε ότι η
εταιρεία θα βρίσκεται αρωγός στο σημαντικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και ότι σκοπός της προσφοράς
αυτής είναι να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Συντονιστής Υποστήριξης
του Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράμφος, ο Επιχειρησιακός Συντονιστής με έδρα τον Πειραιά Υποστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης και οι Διοικητές της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος
(Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), Πύραρχος ΧΑ Γεώργιος Πορτοζούδης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Διεθνούς Αεροδρομίου
Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», Αντιπύραρχος Γεώργιος Καραμανλής.
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Συμμετοχή εκπροσώπου του Π.Σ. στη Διεθνή Άσκηση «SRBIJA 2018»
Από 7 έως 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι της Σερβίας
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
η Άσκηση Διαχείρισης Επιπτώσεων
από Φυσικές Καταστροφές NATO/EARCC «SRBIJA
2018», η οποία διοργανώθηκε από τον Ευρωατλαντικό
Μηχανισμό Απόκρισης και Συντονισμού Κρίσεων
(Euroatlantic Response and Coordination CentreEARCC). Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε εικονικό
σεισμό μεγέθους 6,7 ρίχτερ στην πολιτεία Mladenovac
και στην ευρύτερη περιοχή του Βελιγραδίου, με καταστροφή πολλών βιομηχανιών και κατοικιών, καθώς
και έργων υποδομής (γέφυρες, φράγματα κ.τ.λ.) και
με μεγάλο αριθμό τραυματιών και αγνοούμενων, είτε
εγκλωβισμένων σε ερείπια και οχήματα, είτε αναίσθητων λόγω εισπνοής επικίνδυνων και τοξικών αερίων.
Στην άσκηση συμμετείχαν συνολικά πάνω από 2.000
συμμετέχοντες από 40 διαφορετικές χώρες. Από τη
χώρα μας, ως εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, συμμετείχε ο Επιπυραγός Δημήτριος Σπύρου, από
τη 2η Ε.Μ.Α.Κ., στον οποίο ανατέθηκε ο ρόλος του αξιολογητή (evaluator) των διασωστικών ομάδων επέμβασης σε ερείπια (Urban Search & Rescue Teams). Ο
Ευρωατλαντικός Μηχανισμός Απόκρισης και Συντονισμού Κρίσεων (EARCC) ιδρύθηκε το 1998 και αφορά
το πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και όχι το στρατιωτικό.
Σκοπός του είναι η άμεση απόκρισή του σε συμβάντα
φυσικών καταστροφών, από τα οποία επλήγησαν κυρίως οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και συνεργαζόμενες με αυτό, οι οποίες κατόπιν αιτήματος, ζητούν
βοήθεια για την αντιμετώπιση αυτών. Από τη χώρα
μας συμμετείχε επίσης το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού (747 ΕΤΜΧ) με οχτώ άτομα του Ειδικού Τμήματος
Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ).
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8ο Διεθνές Συνέδριο «Διαχείριση Θυμάτων Καταστροφών» στη Ρόδο
Από 9 έως 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, για τρίτη συνεχόμενη
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
χρονιά, το 8ο Διεθνές Συνέδριο «Διαχείριση Θυμάτων Καταστροφών» με συμμετοχή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου. Στο Συνέδριο συμμετείχαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον Καθηγητή
Εμμανουήλ Πικουλή, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
Καταστροφών» με τον Καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, το
Τμήμα Επείγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βέρνης, με τον Καθηγητή Επείγουσας Ιατρικής, Αριστομένη Εξαδάκτυλο, το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με επικεφαλής τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο και πλήθος
Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και εθελοντικών φορέων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν
από το Πυροσβεστικό Σώμα ασκήσεις, υπό την εποπτεία του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου,
Αντιπυράρχου Ιωάννη Τσιτσικά, όπως άσκηση Έρευνας και Διάσωσης Σεισμού, με επίδειξη των σωστικών
μέσων και διασωστικών εργαλείων της Υπηρεσίας, για να δοκιμασθεί η λειτουργία του σχεδίου εκκένωσης
της Παλιάς Πόλης, άσκηση στον Τουριστικό Λιμένα Ρόδου που προέβλεπε την εκδήλωση τρομοκρατικής
ενέργειας σε πλοίο, με χρήση στολών χημικής προστασίας από Χ.Β.Ρ.Π. απειλές, άσκηση κατάσβεσης δασικής
πυρκαγιάς στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, με ταυτόχρονη διάσωση περιπατητών και τραυματιών.
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Νέα Γραφεία του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων
Στις 10 Οκτωβρίου τελέστηκε ο αγιασμός
των νέων γραφείων του Συλλόγου ΠολιΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
τικών Υπαλλήλων Ανατολικής και Δυτικής
Αττικής, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από τον
Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο. Το
νέο «σπίτι» του Πολιτικού Προσωπικού βρίσκεται στον
οικίσκο ανάμεσα στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Χεληδονούς και στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
της πρώην Σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Εκ μέρους της
πολιτικής ηγεσίας παρέστησαν, η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου και
ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Τζανέτος Φιλιππάκος. Εκ μέρους της φυσικής ηγεσίας, παρέστη η Γενική
Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας
Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Προϊστάμενος Κλάδου Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης και
ο Συντονιστής Υποστήριξης Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος ΠΣ, Ιωάννης Ράμφος.
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Εκπαίδευση υπαλλήλων του 1ου Π.Σ. Αθηνών από Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, εκπαίδευση των υπαλλήλων του σταθμού, από
την Ανώνυμη Εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.
Α.Ε.), σε θέματα τεχνικών προδιαγραφών των λεωφορείων που χρησιμοποιούν τεχνολογία Φυσικού
Αερίου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν τρόποι επέμβασης για την αντιμετώπιση
συμβάντων εκδήλωσης πυρκαγιάς, μέθοδοι απομόνωσης των φιαλών αερίου και των μπαταριών του
οχήματος, τρόποι ασφαλούς απομάκρυνσης των
επιβατών σε ενδεχόμενο εγκλωβισμού τους μέσα σε αυτό, καθώς και τρόποι ανύψωσης του λεωφορείου για
τυχόν απεγκλωβισμό ατόμων που έχουν παρασυρθεί από αυτό.
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Άσκηση «ΗΡΑΚΛΗΣ 2018» από την 7η Ε.Μ.Α.Κ.
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Στις 11 Οκτωβρίου η 7η Ε.Μ.Α.Κ.
πραγματοποίησε την ετήσια ταΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
κτική άσκηση ετοιμότητας της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης (Κ.Ο.Ε.Δ.)
και της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης
(Ο.Ο.Ε.Δ.), με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ
2018», στην τοπική κοινότητα Ασβέστη, του Δήμου
Μακρακώμης. Το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε αναζήτηση-διάσωση δύο ατόμων (κυνηγών)
οι οποίοι κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, έπεσαν σε
ρεματιά από βάραθρο ύψους 45 μέτρων, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί και ο δεύτερος, που
προσέτρεξε για βοήθεια, να εγκλωβιστεί σε βράχο
και να ακινητοποιηθεί. Ο τραυματίας ανασύρθηκε
με την χρήση ορειβατικών σχοινιών και φορείου
ενώ ο δεύτερος, με την βοήθεια των διασωστών,
μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Σκοπός της άσκησης ήταν η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας
του προσωπικού της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. στη διαχείριση ορειβατικών ατυχημάτων. Την άσκηση παρακολούθησε ο
Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας, Αρχιπύραρχος Νικόλαος Σπαής.
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Δωρεά οχημάτων στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

Εγκαίνια Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόρου

Στις 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΠεριΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
φερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, η
παράδοση δύο ημιφορτηγών οχημάτων διπλοκάμπινων 4x4, από την κυρία Μαγδαληνή Δεληγιάννη-Μετακίδου, συνοδευόμενη από τον Καθηγητή
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιατρό-καρδιολόγο,
Αστέριο Δεληγιάννη. Ως τιμητική αναγνώριση της
προσφοράς των δύο οχημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, αλλά και της
διαρκούς προσφοράς της προς το Πυροσβεστικό
Σώμα, με παλαιότερες δωρεές, ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής
Μακεδονίας, Αρχιπύραρχος Εμμανουήλ Τσολάκης,
της απένειμε τιμητική πλακέτα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διοικητής και Υποδιοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού
Θεσσαλονίκης, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Παχίδης και Πύραρχος Νικόλαος Αθάνατος, ο Διοικητής και ο
Υποδιοικητής του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και πολλοί συνάδελφοι.

Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 18
Οκτωβρίου, παρουσία του ΕπιχειΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ρησιακού Συντονιστή με έδρα την
Πάτρα, Υποστρατήγου Π.Σ. Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου, τα εγκαίνια του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πόρου. Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο
στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον
Δήμο Πόρου και στελεχώνεται από 22 εθελοντές
πυροσβέστες, καθώς κι από έναν μόνιμο πυροσβεστικό υπάλληλο. Στην τελετή χοροστάτησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αυγουστίνος, ενώ
παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Πόρου, Ιωάννης Δημητριάδης, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, Αρχιπύραρχος Θεόδωρος Λαρέζος, ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς, Αρχιπύραρχος Ιωάννης
Σταμούλης, ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδος, Πύραρχος Βασίλειος Αλεξόπουλος, Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και
εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών
οργανώσεων, φορέων και συλλόγων του τόπου και πλήθος κόσμου.
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Δωρεά υλικών στην Π.Υ. Π/Α Καλαμάτας
Στις 13 Οκτωβρίου η Πυροσβεστική
Υπηρεσία του Πολεμικού ΑεροδροΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
μίου Καλαμάτας αποδέχθηκε την
ευγενική δωρεά τεσσάρων ελαστικών επισώτρων
για το όχημα Π.Σ.1150, από την επιχείρηση εμπορίας
αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δημητρίου Λαγιάκου, καθώς και την προσφορά του βιολογικού καθαρισμού του οχήματος Π.Σ.2401. Τέτοιες ενέργειες
ιδιωτικής πρωτοβουλίας αποδεικνύουν την εκτίμηση
που απολαμβάνει το Πυροσβεστικό Σώμα από τους
συμπολίτες, που θέλουν και έχουν τη δυνατότητα με
δωρεάν χορηγίες να συνεισφέρουν στο έργο του.
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Η Π.Υ. Ξάνθης στο 2ο Πανξανθιώτικο Παιδικό Ποδοσφαιρικό Tουρνουά

18

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης συμμεΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
τείχε στο 2ο Πανξανθιώτικο Παιδικό
Ποδοσφαιρικό τουρνουά, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο του Α.Ο. «Π.Α.Ε. Ξάνθης» και στον αύλειο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Le Chalet στην Ξάνθη, με την υποστήριξη του φιλανθρωπικού οργανισμού «Το Χαμόγελο
του Παιδιού». Στο πλαίσιο των δράσεων «Σκοράρουμε για το χαμόγελο», η Π.Υ. Ξάνθης, οργάνωσε
στίβο επιχειρήσεων, με σκοπό να ενημερώσει και
ταυτόχρονα να ψυχαγωγήσει, μέσα από το παιχνίδι τους μικρούς επισκέπτες άνω των 5 ετών, για τα συμβάντα
που καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά, όπως την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Στον χώρο επίσης βρίσκονταν πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες έκαναν παρουσίαση του εξοπλισμού τους.

27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
Άσκηση του 1ου Π.Σ. Χανίων στο Γ.Ν. Νοσοκομείο Χανίων
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Στις 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Χανίων, «Άγιος Γεώργιος», άσκηση στην
οποία συμμετείχε ο 1ος Π.Σ. Χανίων. Το σενάριο της
άσκησης περιελάμβανε εκκένωση των χώρων από
ασθενείς και γιατρούς, απεγκλωβισμό ατόμου από
ανελκυστήρα, κατάσβεση πυρκαγιάς στο χώρο του
φαρμακείου με απεγκλωβισμό τραυματισμένου ατόμου, καθώς και απεγκλωβισμό τραυματισμένου ατόμου από τον 2ο όροφο, έπειτα από ισχυρό σεισμό.
Σκοπός της άσκησης ήταν να διαπιστωθούν τυχόν
αδυναμίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και η επιχειρησιακή ετοιμότητα όλου του προσωπικού σε
περίπτωση πραγματικού γεγονότος. Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης η ΕΛ.ΑΣ, ο Στρατός, ο Ναύσταθμος Κρήτης,
το Ε.Κ.Α.Β., ο Ερυθρός Σταυρός και εθελοντές. Παρατηρητές στην άσκηση ήταν ο Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων,
ο Διοικητής του Ε.ΚΕ.Π.Υ., ο τομεάρχης Δημόσιας Υγείας του Ε.ΚΕ.Π.Υ., η Υποδιοικήτρια της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης και
εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
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Το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχε
στο 27ο Ιατρικό Συνέδριο ΕνόΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
πλων Δυνάμεων, που διεξήχθη στη
Θεσσαλονίκη από 18 έως 20 Οκτωβρίου. Δυναμική
ήταν η παρουσία της Υγειονομικής Υπηρεσίας μας
(ΥΓ.Υ.Π.Σ.), με επικεφαλής τον Διευθυντή, Αρχιπύραρχο (ΥΙ) Απόστολο Σταμάτη και με μια ομάδα συναδέλφων επιστημόνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις
εργασίες του Συνεδρίου με παρουσιάσεις, ανακοινώσεις και ομιλίες. Ο Αντιπύραρχος (ΥΙ) Ιωάννης Τσαβδαρίδης, παρουσίασε την «επιδημιολογία των απωλειών υγείας από αστικές πυρκαγιές στο νομό Θεσσαλονίκης
τα έτη 2016-2017», η Επιπυραγός (ΥΙ) Κατρανίτσα Λαμπρινή, μίλησε για τις «επιχειρήσεις διάσωσης σε ορειβατικά
ατυχήματα στον Όλυμπο, στη περιοχή ευθύνης της Π.Υ Λιτόχωρου», ο Επιπυραγός (ΥΙ) Ζέρβας Φώτιος, για την
«οστεονέκρωση των γνάθων από δισφωνικά και οδοντιατρική εμφυτευματολογία», ο Υποπυραγός Ομουρλόγλου
Δημήτριος, για τη «διαχείριση Κινδύνων-Κρίσεων και τον ρόλο των Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας» και ο
Ανθυποπυραγός Αναγνώστου Κωνσταντίνος, για την «κατάρτιση προτύπων επιχειρησιακών διαδικασιών υγειονομικής υποστήριξης, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των πυροσβεστών» και την «πλήρη υγειονομική κάλυψη
των πυροσβεστικών υπαλλήλων, με τη μέγιστη εξοικονόμηση και εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων».
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άσκηση «ΑΚΑΣΤΟΣ» στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

24

Στις 24 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις του Γενικού ΝοσοΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
κομείου Παίδων «Αγία Σοφία», άσκηση
ετοιμότητας με την κωδική ονομασία «ΑΚΑΣΤΟΣ». Το
σενάριο προέβλεπε την εκδήλωση πυρκαγιάς, καθώς
και εγκλωβισμούς ασθενών, συνοδών και υπαλλήλων
του νοσοκομείου, σε ανελκυστήρα στα μαγειρεία και
στα μπαλκόνια της παιδιατρικής και χειρουργικής κλινικής, έπειτα από σεισμική δόνηση. Το Πυροσβεστικό
Σώμα συμμετείχε με τρία υδροφόρα οχήματα από τον
4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και με ένα κλιμακοφόρο όχημα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Την άσκηση παρακολούθησε ο Υποδιοικητής της
Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, ο Διοικητής του Ε.Κ.Ε.Π.Υ., η Διοίκηση του Νοσοκομείου και
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.

Άσκηση «ΗΡΑΚΛΗΣ 2018» από την 6η Ε.Μ.Α.Κ.
Στις 25 Οκτωβρίου η 6η Ε.Μ.Α.Κ πραγΦΩΤΟ: The Best.gr
ματοποίησε στη γέφυρα του ποταμού
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Γλαύκου, στην περιοχή Πατρών-Κλάους,
άσκηση πεδίου με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ 2018,
με συμμετοχή της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) και της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης (Κ.Ο.Ε.Δ.). Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε
την εκτροπή και πτώση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος από γέφυρα, στην κοίτη του ποταμού Γλαύκου, με εγκλωβισμένα
άτομα. Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης η ΕΛ.ΑΣ., η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ενώ την παρακολούθησαν ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Αρχιπύραρχος Ιωάννης Πετρούτσος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος Τσούρας,
ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας, Πύραρχος Νικόλαος Ρουμελιώτης και ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δυτικής Ελλάδος Μπάφας Ιωάννης.
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Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Περιφέρειας Αττικής
Στις 25 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε
στην Αίθουσα Τελετών της Λέσχης ΑξιωΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.) η
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού
Περιφέρειας Αττικής, τους οποίους τίμησε με την παρουσία τους η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα
Παπακώστα-Σιδηροπούλου. Η παρουσία των μελών του
Συλλόγου ήταν αυξημένη, καθώς εκτός από την κατάθεση
και έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
του προηγούμενου έτους, ψηφίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου των Πολιτικών
Υπαλλήλων της Αττικής, που δεν είχε αλλάξει από το 1984.
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Εορτασμός Αγ. Δημητρίου Μυροβλήτου
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Στις 26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου Ψυρρή. Στην ακολουθία και περιφορά παρέστη
και συμμετείχε τιμητική αντιπροσωπεία έξι πυροσβεστικών υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στη
Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών και
στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς που υπάγονται
σε αυτήν.
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Εκπαίδευση στην επιχειρησιακή επέμβαση σε σήραγγες, στη Γαλλία

29

Το τριήμερο 29 έως 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Modane της Γαλλίας
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
εκπαίδευση στο πρόγραμμα «Training in
Operational Tunnel Intervention», η οποία διεξήχθη στο
Groupement d’ Exploitation du Frejus. Συμμετείχαν δέκα
πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το Αρχηγείο Π.Σ., την 8η
Ε.Μ.Α.Κ., τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Πυργετού και Λεπτοκαρυάς, με επικεφαλής τον Πύραρχο Ευάγγελο Φαλάρα,
καθώς και στελέχη της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», που
κάλυψε τα έξοδα του προγράμματος. Η εκπαίδευση περιελάμβανε παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του «Tunnel de Frejus», επισκέψεις σε επιχειρησιακά τμήματα
του τούνελ, (πυροσβεστικοί σταθμοί και πυροσβεστικά κλιμάκια εντός του τούνελ), επισκέψεις στο κέντρο
διαχείρισης συμβάντων, συμμετοχή των εκπαιδευομένων ανά ζεύγη, σε διελεύσεις μέσα από λαβύρινθο και
προσομοιωτή, με σενάρια αντιμετώπισης πυρκαγιάς και διάσωσης ατόμων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους.

Άσκηση ετοιμότητας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

31

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΘΈΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ», άσκηση ετοιμότητας
ευρείας κλίμακας, του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization-I.C.A.O.)
με την ονομασία «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα».
Η άσκηση πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και αναπαράγει ρεαλιστικά την κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε συνθήκες ατυχήματος αεροσκάφους. Στην άσκηση συμμετείχαν:
ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Ε.Κ.Α.Β., η ΕΛ.ΑΣ., η ΓΓΠΠ, η ΕΔΑΑΠ, το ΕΚΕΠΥ, το ΕΚΣΕΔ, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, η Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας & Λαυρεωτικής και συνεργαζόμενοι ιδιωτικοί
φορείς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα, η οποία είχε την ευθύνη της πυρόσβεσης, της έρευνας και της
διάσωσης στην άσκηση, συμμετείχε με οκτώ οχήματα αεροδρομίων και τριάντα πυροσβεστικούς υπαλλήλους
και ενισχύθηκε με οχήματα από την Π.Υ. Μαρκοπούλου, την Π.Υ. Κορωπίου, τον 5ο Πυροσβεστικό Σταθμό,
καθώς και με μία ομάδα έρευνας και διάσωσης από την 1η Ε.Μ.Α.Κ. Από το Α.Π.Σ. συμμετείχε το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας, παρέχοντας ψυχολογική βοήθεια στα πληρώματα που έλαβαν μέρος. Στην άσκηση
παρέστησαν: ο Γεν. Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Τζανέτος Φιλιππάκος,
ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας, ο Διοικητής
της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Αχιλλεύς Τζουβάρας, οι Διοικητές
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κορωπίου, της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πένθος στην Πυροσβεστική οικογένεια
Στο πένθος βυθίστηκε για άλλη μια φορά η πυροσβεστική οικογένεια από το
θάνατο του Πυρονόμου Σάββαρη Σάββα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη
διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καλαμιώνα, στην περιοχή Λιμνοχώρι, του
δήμου Ηράκλειας, στο νομό Σερρών, τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής
28 Σεπτεμβρίου. Ο Πυρονόμος Σάββαρης Σάββας γεννήθηκε το 1974 στα
Κάτω Πορόια Σερρών, κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1999 ως δόκιμος Πυροσβέστης, υπηρετούσε στο Π.Κ. Σιδηροκάστρου, ήταν έγγαμος και πατέρας δύο
παιδιών. Συλλυπητήρια μηνύματα προς την οικογένεια και τους οικείους του, εκφράζοντας
τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου μας, ο οποίος με συνέπεια
και αυτοθυσία προσέφερε στην Υπηρεσία και έχασε τη ζωή του πάνω στην ώρα του καθήκοντος, εξέφρασαν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ, Βασίλειος Ματθαιόπουλος, η
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου και η Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη.
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