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Άσκηση ετοιμότητας από την Π.Υ. Καστοριάς
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Γ.Ε.ΕΘ.Α.
Την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών
ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.) η τελετή έναρξης σπουδών της 7ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης (Ι.Δ.Ε.).
Το πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας οκτώ μηνών, διοργανώνεται από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε συνεργασία με το
Ι.Δ.Ε., με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων των
συμμετεχόντων σε θέματα τρέχουσας διεθνούς πολιτικής και οικονομίας και παρέχεται αδαπάνως, με επικεφαλής τον καθηγητή Αριστείδη Γιαπαλή, επίτιμο
Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στην 7η Ε.Σ. του Ι.Δ.Ε. συμμετέχουν 55 στελέχη από τις
Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, ενώ για πρώτη φορά φέτος λειτουργεί και η 1η Ε.Σ. του
Τμήματος Επιμόρφωσης Ανθυπασπιστών-Μονίμων Υπαξιωματικών του Ι.Δ.Ε., στο οποίο συμμετέχουν ως
σπουδαστές 51 στελέχη από τις Ε.Δ. και τα Σ.Α. συμπεριλαμβανομένου και του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α., Ναύαρχος ΠΝ Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Αρχηγός ΓΕΣ,
Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος ΠΝ Νικόλαος Τσούνης, ο Αρχηγός
Γ.Ε.Α. Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου και ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης. Το Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσώπησε ο Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής,
Υποστράτηγος ΠΣ Αχιλλεύς Τζουβάρας.
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Άσκηση «ΗΡΑΚΛΗΣ 2018» από τη 2η Ε.Μ.Α.Κ.
Στις 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε εντός των εγκαταστάσεων του
ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
Διεθνούς Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», η άσκηση ετοιμότητας της 2ης
Ε.Μ.Α.Κ. με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ 2018».
Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε τη μερική κατάρρευση του κτιρίου του Κέντρου Μετεωρολογικών
Εφαρμογών, του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, εντός του Διεθνούς Αερολιμένα, λόγω
σεισμικής δόνησης που προκλήθηκε στην ευρύτερη περιοχή, από ενεργοποίηση του ρήγματος Ανθεμούντα. Στην άσκηση έλαβαν μέρος και η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης καθώς και η Κυνοφιλική Ομάδα
Έρευνας και Διάσωσης της 2ης Ε.ΜΑ.Κ. Στόχος της άσκησης ήταν η εξάσκηση του πυροσβεστικού προσωπικού στην εφαρμογή του σχεδιασμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και η συνεργασία με
συναρμόδιους φορείς, σε συμβάντα που σχετίζονται με σεισμική δραστηριότητα και απαιτούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
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«Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών» στην Καλαμάτα
Με μία σεμνή τελετή, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Νοεμβρίου τα αποΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
καλυπτήρια του «Μνημείου Πεσόντων
Πυροσβεστών» στην Καλαμάτα. Το μνημείο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Κωνσταντίνο Δούση, με έξοδα του
δήμου Καλαμάτας, ως έκφραση της οφειλόμενης τιμής
προς όσους πυροσβέστες έπεσαν στο καθήκον ή απώλεσαν την αρτιμέλειά τους, υπερασπιζόμενοι τη ζωή των
πολιτών, καθώς και την περιουσία τους. Πάνω του έχει
χαραχθεί απόσπασμα από τον «Περικλέους Επιτάφιο»
του Θουκυδίδη: «Σε λαούς που τιμάται και βραβεύεται
η αρετή, εκεί αναδεικνύονται πολίτες άριστοι». Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου, είχε το Σωματείο Πυροσβεστικών Υπαλλήλων του νομού Μεσσηνίας.
Στο πλαίσιο της «Ημέρας Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών», οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι καθώς και πολίτες,
πραγματοποίησαν εθελοντική αιμοδοσία, με την αρωγή του τμήματος αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου
Καλαμάτας. Επιθυμία και στόχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, είναι αυτή η προσφορά στον συνάνθρωπο να καθιερωθεί κάθε χρόνο, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους πεσόντες συναδέλφους. Στην τελετή
παρευρέθησαν μεταξύ συναδέλφων, αποστράτων, συγγενών, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και οι επίτιμοι
Αρχηγοί και Υπαρχηγοί, Αντιστράτηγοι ΠΣ, Βασίλειος Καπέλιος και Χαράλαμπος Αφάλης, αντίστοιχα.
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Στις 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική ΥπηρεΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
σία Καστοριάς και το Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού, άσκηση ετοιμότητας,
η οποία αφορούσε κατάσβεση πυρκαγιάς και απεγκλωβισμό ατόμου, στο εργοστάσιο ξυλείας Κ. ΣΑΡΡΗΣ–Δ. ΣΑΡΡΗΣ Ε.Β.Ε.Ε. στο Βιομηχανικό Πάρκο
Άργους Ορεστικού. Σκοπός της άσκησης ήταν τόσο
η εξασφάλιση και τήρηση του προσήκοντος βαθμού
ετοιμότητας και αποδοτικότητας των πυροσβεστικών υπαλλήλων, όσο και η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας των εμπλεκομένων αρμόδιων
φορέων-Υπηρεσιών. Την άσκηση παρακολούθησαν
ο Διοικητής της Π.Υ. Καστοριάς, Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσαλίκης, ο Υποδιοικητής, Επιπυραγός Δημήτριος Παπουτσίδης, πυροσβεστικοί υπάλληλοι της
Π.Υ. Καστοριάς και των Κλιμακίων δικαιοδοσίας της, Π.Κ. Νεστορίου και Π.Κ. Άργους Ορεστικού, καθώς
και εργαζόμενοι της επιχείρησης. Σε αυτήν συμμετείχαν επίσης η ΔΕΔΔΗΕ, η ΕΛ.ΑΣ. και ο Ερυθρός
Σταυρός.
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Άσκηση «ΗΡΑΚΛΗΣ Ο.Ο.Ε.Δ. 2018» από την 4η Ε.Μ.Α.Κ.
Στις 16 Νοεμβρίου έλαβε χώρα άσκηση
ετοιμότητας της 4ης Ε.Μ.Α.Κ. στην ΚοΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
μοτηνή, με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΗΣ Ο.Ο.Ε.Δ. 2018», στο αναρριχητικό πεδίο Στρύμης,
της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Το σενάριο προέβλεπε τη διάσωση δύο αναρριχητών, έπειτα από πτώση
τους κατά την αναρρίχηση σε βράχο. Η Ορειβατική
Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.), αφού προσέγγισε το σημείο αγκύρωσης-ρελέ, κατασκεύασε νέο σημείο αγκύρωσης, χρησιμοποιώντας ορειβατικό τρυπάνι,
πλακέτες διάσωσης και βύσματα, προκειμένου να στερεωθεί το μονόποδο διάσωσης. Εν συνεχεία, δύο μέλη της
Ο.Ο.Ε.Δ. προσέγγισαν με ραπέλ τον πρώτο αναρριχητή,
ενώ η ομάδα στο σημείο αγκύρωσης τους υποστήριζε,
παρέχοντας το φορείο και τον διασωστικό εξοπλισμό.
Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού
της 4ης Ε.Μ.Α.Κ. ώστε να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης σε τέτοιου είδους περιστατικά. Την άσκηση παρακολούθησε ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, Αρχιπύραρχος Μάριος Αποστολίδης.
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Εκπαίδευση Π.Υ. Γιαννιτσών στα ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.
Στις 21 και 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στον χώρο του πεδίου ασκήσεων
ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. στη
Θεσσαλονίκη, πρακτική εκπαίδευση των πυροσβεστικών
υπαλλήλων της Π.Υ. Γιαννιτσών σε θέματα κατάσβεσης
πυρκαγιών υγρών καυσίμων. Η πρακτική περιελάμβανε
χρήση φορητών πυροσβεστήρων και εγκαταστάσεων
παροχής ύδατος-αφρού. Η εκπαίδευση έγινε υπό την
εποπτεία του συντονιστή πυρασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης, Κωστή Ιωάννη και
του προσωπικού πυροπροστασίας. Στην επιτυχή διοργάνωση της άσκησης συνέβαλαν επίσης, ο 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης και το Πυροσβεστικό Συνεργείο Θεσσαλονίκης, που μερίμνησαν για τη διάθεση
οχημάτων και τη μεταφορά του προσωπικού.
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Εκπαίδευση 1ου Π.Σ. Πατρών σε υβριδικά και υγραεριοκίνητα οχήματα

Άσκηση ετοιμότητας από την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

Από 26 έως 28 Νοεμβρίου, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι του 1ου ΠυΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
ροσβεστικού Σταθμού Πατρών και
των Πυροσβεστικών Κλιμακίων Χαλανδρίτσας και
Ρίου, εκπαιδεύτηκαν σε θέματα που αφορούν υβριδικά και υγραεριοκίνητα οχήματα, στις εγκαταστάσεις της Toyota Κουβέλης Α.Ε. και στους χώρους
της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού
Αχαΐας. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν τρόποι επέμβασης για την αντιμετώπιση
συμβάντων εκδήλωσης πυρκαγιάς σε τέτοιου τύπου οχήματα, μέθοδοι απομόνωσης των φιαλών
αερίου και των μπαταριών του οχήματος και τρόποι ασφαλούς απομάκρυνσης των επιβατών, σε ενδεχόμενο
εγκλωβισμό τους μέσα σε αυτό.

Στις 29 Νοεμβρίου η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Βιομηχανικής Περιοχής
ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
Βόλου εκτέλεσε άσκηση αντιμετώπισης πυρκαγιάς, στον χώρο της βιομηχανίας συσκευασίας λιπασμάτων «YARA HELLAS S.A» στη Β΄
ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης,
η φωτιά ξεκίνησε στον ισόγειο χώρο αποθήκευσης,
εξαιτίας βραχυκυκλώματος σε ηλεκτρικά καλώδια
και επεκτάθηκε στον χώρο αποθήκευσης λιπασμάτων, με αποτέλεσμα δύο υπάλληλοι της επιχείρησης
να εγκλωβιστούν εντός αυτής και με τον υπαρκτό κίνδυνο πρόκλησης τοξικού νέφους, εξαιτίας της καύσης των
λιπασμάτων. Σκοπός της άσκησης ήταν η εξακρίβωση των δυσχερειών επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης
πυρκαγιάς σε εργοστάσιο λιπασμάτων, καθώς και η διαπίστωση του βαθμού συνεργασίας και συντονισμού των
εμπλεκόμενων δυνάμεων και φορέων. Στην άσκηση συμμετείχαν επίσης η Π.Υ. Βόλου, η ομάδα πυροπροστασίας
της επιχείρησης και το Ε.Κ.Α.Β., ενώ την παρακολούθησαν ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Παλληκάρης, ο υπεύθυνος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Α.Ε., Δημήτρης Γκούμας, οι
εργαζόμενοι της επιχείρησης και πυροσβεστικοί υπάλληλοι των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.
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Άσκηση της Π.Υ. Βέροιας σε Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων
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Στις 28 Νοεμβρίου η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας πραγΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
ματοποίησε άσκηση ετοιμότητας
στον Υπόγειο Σταθμό Αυτοκινήτων Βέροιας (Υ.
Σ.Α.), ιδιοκτησίας της «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.». Σύμφωνα με το σενάριο
της άσκησης εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο δεύτερο
υπόγειο του χώρου στάθμευσης, η οποία πήρε
διαστάσεις, ενώ το σύστημα εξαερισμού και απαγωγής καπνού, της επιχείρησης είχε τεθεί εκτός
λειτουργίας και ο υπάλληλος της εταιρείας που ΦΩΤΟ:site Βεροιώτης.gr
επιχείρησε κατάσβεση έχασε τις αισθήσεις του.
Με την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων άρχισαν ενέργειες εντοπισμού του ατόμου και ταυτόχρονα ενέργειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στόχος της άσκησης ήταν η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας του προσωπικού κατά την αντιμετώπιση παρόμοιων συμβάντων, καθώς και η συνεργασία με τους
άλλους φορείς που συμμετείχαν στην άσκηση, την ΕΛ.ΑΣ. και το Ε.Κ.Α.Β. Την άσκηση παρακολούθησαν
το σύνολο των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων της Υπηρεσίας, ο προϊστάμενος του παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β
Ημαθίας, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ο Αντιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βέροιας, ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής προστασίας, ο Υποδιοικητής του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας, εκπρόσωποι της εταιρίας και πλήθος κόσμου.

Άσκηση «ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ» στην Π.Υ. Καλαμάτας
Πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου άσκηση μερικής εκκένωσης
ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, του Ε.Κ.Α.Β. και της ΕΛ.Α.Σ.
Το σενάριο της άσκησης με την κωδική ονομασία
«ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ», προέβλεπε τον εγκλωβισμό και
τραυματισμό ατόμων στο κτιριακό συγκρότημα
του Νοσοκομείου, με ταυτόχρονη εκδήλωση
πυρκαγιάς σε χώρο του υπογείου, έπειτα από
ΦΩΤΟ: Messinia live
σεισμό. Με το πέρας της άσκησης δόθηκε νέο
επεισόδιο, εκτός σεναρίου, με αναίσθητο θύμα
λόγω αναθυμιάσεων, στον υπόγειο χώρο των γεννητριών του Νοσοκομείου, προκειμένου να δοκιμαστεί
η ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπαλλήλων. Την άσκηση επόπτευσε ο Διοικητής του Εθνικού Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας, Νικόλαος Παπαευσταθίου, ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Μπέζος Γεώργιος, ενώ
την παρακολούθησαν ο Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα, Υποστράτηγος Π.Σ. Κωνσταντίνος
Κυριακόπουλος, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, Αρχιπύραρχος
Θεόδωρος Λαρέζος, ο Διοικητής της Π.Υ. Καλαμάτας, Αντιπύραρχος Δημήτριος Γεωργανάς, κλιμάκιο
του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. καθώς και εκπρόσωποι της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής
Ελλάδας, αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών.
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Εσπερίδα «Υγεία, Διατροφή και Ευρωστία του σύγχρονου πυροσβέστη»

3

Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία
ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
στο κεντρικό κτίριο του Ελληνικού
Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) εσπερίδα με θέμα «Υγεία, Διατροφή
και Ευρωστία του σύγχρονου πυροσβέστη», που
συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., με αφορμή
την ανακήρυξη του 2018 ως «Έτους ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του προσωπικού του Π.Σ. για
την πρόληψη του Επαγγελματικού Καρκίνου των Πυροσβεστών». Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος της
Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., Υποπυραγός Κούκουζας Αντώνιος, επεσήμανε ότι ο πυροσβέστης πρέπει να πάψει να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία ως αναλώσιμος και το Πυροσβεστικό Σώμα να πάψει να είναι ουραγός στη θεσμοθέτηση
πλαισίου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και στη μέριμνα για τακτική ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού του. Στις εισηγήσεις που ακολούθησαν, αναλύθηκαν από τον Κοσμήτορα των Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθηγητή Εργοφυσιολογίας, Νικόλαο Γελαδά, οι κίνδυνοι θερμικής εξάντλησης και θερμικών κακώσεων που αντιμετωπίζουν
καθημερινά οι πυροσβέστες καθώς και οι πιθανές αιτίες επαγγελματικών ασθενειών και οι τρόποι πρόληψης
έναντι αυτών, όπως διατυπώθηκαν από τον Ιατρό Εργασίας, Σπυρίδωνα Δρίβα. Τέλος, δόθηκαν στους πυροσβέστες συμβουλές και κατευθύνσεις υιοθέτησης ορθών διατροφικών συνηθειών και σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του επαγγέλματος, από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων, Δρ. Γρηγόρη
Ρίσβα, ενώ παρουσιάστηκε και η ενδεικνυόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης αυτών.

Εκπαίδευση του Π.Κ. Θήρας από την 3η Ε.Μ.Α.Κ.
Από 3 έως 7 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των πυροσβεΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
στικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θήρας από την 3η Ε.Μ.Α.Κ. που αφορούσε τις διασώσεις σε ορειβατικά ατυχήματα. Η
εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην εξοικείωση με τον
εξοπλισμό και τα υλικά, την κατάβαση και ανάβαση
με μονό σχοινί, αρματώματα, βασικές αρχές αυτοδιάσωσης, καθώς και διάσωση με φορείο. Χώροι εξάσκησης αποτέλεσαν οι απόκρημνοι βράχοι και πεδία
με αρνητική κλίση και ύψη έως 50 μέτρα, σε διάφορες τοποθεσίες της νήσου Θήρας. Σκοπός της εκπαίδευσης
ήταν η αναβάθμιση της υπηρεσιακής ετοιμότητας και η ασφαλέστερη επέμβαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου
Θήρας, σε περίπτωση που κληθεί να αντιμετωπίσει τέτοιου τύπου συμβάντα. Την εκπαιδευτική ομάδα της 3ης
Ε.Μ.Α.Κ. αποτέλεσαν ο Επιπυραγός Σταύρος Καλογιαννάκης, ο Αρχιπυροσβέστης Δαγαλάκης Γεώργιος και ο
Πυροσβέστης Τσικαλάκης Εμμανουήλ.

3
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δωρεά Διασωστικού Εξοπλισμού στην 4η Ε.Μ.Α.Κ.
Στις 5 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 4ης
ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης
Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, η
τελετή παράδοσης-παραλαβής ειδικού διασωστικού εξοπλισμού από τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ). Η δωρεά υλοποιήθηκε μέσω
του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής,
με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, προς ενίσχυση των ειδικών
ομάδων της 4ης Ε.Μ.Α.Κ., δηλαδή της Ορειβατικής
και Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης, και
της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων (ΟΟΕΔ, ΚΟΕΔ, ΟΥΔ). Τον ΤΑΡ εκπροσώπησε ο Yπεύθυνος Τοπικών
Κοινωνιών, Σπύρος Νάκος, και την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης, η εκτελεστική γραμματέας, Ζωή
Κοσμίδου. Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ροδόπης, Νίκος Τσαλικίδης και ο εκπρόσωπος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης,
Δημήτριος Παπαλεξίου. Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος, παραβρέθηκαν ο Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγος ΠΣ Ναθαναήλ Ρήγας, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αν. Μακεδονίας
& Θράκης, Αρχιπύραρχος Μάριος Αποστολίδης, ο Διοικητής της 4ης Ε.Μ.Α.Κ. Επιπυραγός Σπύρος Κούτρας,
οι Διοικητές Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας και ο
Διοικητής της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

5

Ασκήσεις ετοιμότητας της Π.Υ. Μυτιλήνης
Στις 7 και 11 Δεκεμβρίου, διεξήχθησαν από την Πυροσβεστική ΥπηΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
ρεσία Μυτιλήνης δυο ασκήσεις, με
σκοπό την αύξηση του βαθμού ετοιμότητας του προσωπικού της, αλλά και τη βελτίωση της συνεργασίας,
τόσο με τις ομάδες πυροπροστασίας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων όσο και με τους συναρμόδιους
φορείς, για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Καλλονής, Πλωμαρίου και Αγιάσου, με αντικείμενο την αντιμετώπιση
πυρκαγιάς σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, στις εγκαταστάσεις της ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Α.Ε.Π. και η δεύτερη στις εγκαταστάσεις της Ε.Π.Ο.Μ. Α.Β.Ε.Ε. με αντικείμενο την αντιμετώπιση πυρκαγιάς από
διαρροή αλκοόλης, με ταυτόχρονο τραυματισμό υπαλλήλου της επιχείρησης. Τις ασκήσεις παρακολούθησαν,
μεταξύ άλλων, ο Διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Βορείου Αιγαίου, η Διοίκηση της Π.Υ. Μυτιλήνης, οι ομάδες πυροπροστασίας των επιχειρήσεων και εκπρόσωποι από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, το Ε.Κ.Α.Β., την ΕΛ.ΑΣ., τη Δ.Ε.Η., το
Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, τον Δήμο Λέσβου, την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε., την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και Εθελοντικών
Οργανώσεων.

7

Εκπαίδευση Δοκίμων στο Σχολείο Πυρασφάλειας Αεροδρομίων

7

Στις 7 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η
εκπαίδευση της 81ης Σειράς Δοκίμων
ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
Πυροσβεστών, του Παραρτήματος της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Πτολεμαΐδα, στο Σχολείο Πυρασφάλειας Αεροδρομίων, η οποία ξεκίνησε
στις 29 Οκτωβρίου και διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 92 Δόκιμοι Πυροσβέστες και 12 Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί. Το πρόγραμμα
που παρακολούθησαν, περιείχε τόσο θεωρητική όσο
και πρακτική εκπαίδευση, σε θέματα που αφορούν την
πυρόσβεση, τη διάσωση και την επέμβαση σε πυρκαγιές σε πολιτικά αεροσκάφη. Οι τριτοετείς Δόκιμοι Πυροσβέστες της 81ης Σειράς, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που κατατάχθηκαν με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων, θέλοντας να ευχαριστήσουν τη Διοίκηση της Π.Υ. Κ/Α «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης που τους παρείχε, καθώς και για τη φιλοξενία και την εμπειρία με την οποία τους εξόπλισε στα
πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους, πρόσφεραν συμβολικά ένα αναμνηστικό λάβαρο της Σχολής τους.
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Εκπαίδευση της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. στη «Διάσωση σε Ορμητικά Νερά»
Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης
ΦΩΤΟ: The Best.gr
των υπαλλήλων της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. στη ΛαΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
μία, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης-πιστοποίησης μέσω του Κ.Ε.Κ.-ΟΑΕΔ Λαμίας,
στην «Προχωρημένη διάσωση σε ορμητικά νερά και πλημμυρικές καταστάσεις». Η εκπαίδευση είχε στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης των συμμετεχόντων,
την κατανόηση της σημασίας της ασφαλούς προετοιμασίας μιας επιχείρησης διάσωσης, καθώς και τη διανομή
των ρόλων στα μέλη της ομάδας διάσωσης. Το θεωρητικό
μέρος έγινε στη Λαμία, ενώ η πρακτική άσκηση στους ποταμούς Άραχθο και Βοϊδομάτη, στο νομό Ιωαννίνων,
με την συμμετοχή δέκα υπαλλήλων της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. και δύο της 5ης Ε.Μ.Α.Κ. Το πρόγραμμα περιελάμβανε
κατάβαση ποταμού με βάρκα rafting, αναγνώριση όλων των υδροτοπογραφικών στοιχείων που συναντώνται
σε ποτάμι, εξάσκηση σε τεχνικές δάσωσης σε ποταμό με έντονη ροή, σενάριο έρευνας και δάσωσης, νυχτερινή
εξάσκηση σε τεχνικές διάσωσης και διάσωση από φράγμα.

7

Απονομή πτυχίων στην 8η Ε.Μ.Α.Κ. από την Hellas Canyon
Στις 9 Δεκεμβρίου στα Χάνια Πηλίου,
απονεμήθηκαν από την «Ηellas Canyon»
ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
τα πτυχία του επιπέδου «αυτόνομων» και
«ομαδαρχών», στους υπαλλήλους της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Λάρισας, που συμμετείχαν στην εκπαίδευση με αντικείμενο τη
διάσχιση φαραγγιών. Η δράση αυτή οργανώθηκε μέσω
Ο.Α.Ε.Δ. από το Κ.Ε.Κ. Λάρισας. Η εκπαίδευση για το επίπεδο των «αυτόνομων», στο οποίο συμμετείχαν δώδεκα
πυροσβεστικοί υπάλληλοι, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το επίπεδο των «ομαδαρχών» με
συμμετοχή τριών πυροσβεστικών υπαλλήλων, έλαβε χώρα τον Νοέμβριο. Όλες οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε φαράγγια της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στις περιοχές του Πηλίου, του Κισσάβου και της Όθρυς.

9

Βράβευση 1ης Ε.Μ.ΑΚ.

11

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, σε Ημερίδα
που οργανώθηκε από το ΕργατοϋπαλΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
ληλικό Κέντρο Ελευσίνας-Δυτ. Αττικής
(ΕΚΕ-ΔΑ), με θέμα «Θριάσιο Πεδίο-Παρεμβάσεις για
την ελαχιστοποίηση κινδύνων σε περίπτωση Τεχνολογικού Ατυχήματος», βραβεύθηκε για την ενεργό προσφορά της, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και επιδόθηκε τιμητική πλακέτα την οποία παρέλαβε ο Διοικητής, Αρχιπύραχος
Γεώργιος Πουρναράς με αντιπροσωπεία συναδέλφων
της Μονάδας.

Βράβευση Κυνοφιλικής ομάδας 1ης Ε.Μ.Α.Κ.

12

Στις 12 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε
στο Δημαρχείο Μοσχάτου εκδήλωση
ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
στην οποία βραβεύτηκε η Κυνοφιλική
ομάδα (Κ.Ο.Ε.Δ.) της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, απένειμε τιμητικές
πλακέτες στον Διοικητή της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Πύραρχο Γεώργιο Πουρναρά και στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώματος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Αρχιπύραρχο Άγγελο Τριπολιτσιώτη. Παρόντες ήταν φυσικά
και οι διασωστικοί σκύλοι της Μονάδας, Βίκτορ, Ρούντι και Όσκαρ, που είχαν την τιμητική τους! Μετάλλια
παρέλαβαν και οι εκπαιδευτές της Κ.Ο.Ε.Δ. της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.: οι Πυρονόμοι Σπαγκούρος Αλκιβιάδης, Βάσιλας
Μιχάλης, Αλεξανδρής Ευάγγελος, και οι Πυροσβέστες Κωλέτσης Δημήτριος και Ευγενικός Αθανάσιος. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Φιλοζωικών Σωματείων, ο
Εμπορικός Σύλλογος Μοσχάτου, εκπρόσωπος των Αστυνομικών της Γειτονιάς, ο Γραμματέας της Προστασίας
του Πολίτη των ΑΝ.ΕΛ. κ.α.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δωρεά οχήματος από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας

18

Στις 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη
Λάρισα εκδήλωση παράδοσης-παραλαβής
ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
ενός οχήματος 4x4, από την Περιφερειακή
Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας προς το Πυροσβεστικό
Σώμα, για τις επιχειρησιακές ανάγκες της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Ο
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, Γιώργος Κωτσός, υλοποιώντας ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης, παρέδωσε το όχημα μεταφοράς προσωπικού
στον Διοικητή της 8ης Ε.Μ.Α.Κ., Επιπυραγό Λάμπρο Κίτσιο,
παρουσία του Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας, Αρχιπυράρχου Κωνσταντίνου Σκούπρα και του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού
Λάρισας, Πυράρχου Ζήση Μπρούζα, ενώ παρέλαβε τιμητική πλακέτα για την ευγενική χορηγία της Π.Ε.Δ.
Θεσσαλίας, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εκπαίδευση 1ου Π.Σ. Ιωαννίνων στις διασώσεις από τροχαία
Από 19 έως 22 Δεκεμβρίου, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι του 1ου Πυροσβεστικού ΣταθΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
μού Ιωαννίνων και οι υποψήφιοι Εθελοντές
Πυροσβέστες της 8ης Εκπαιδευτικής Σειράς, εκπαιδεύτηκαν στη «Διάσωση συνέπεια τροχαίου ατυχήματος». Κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσης προσομοιώθηκε πτώση δυο
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων σε γκρεμό, με εγκλωβισμένα άτομα. Η
εκπαίδευση έγινε στο πλαίσιο του μηνιαίου προγράμματος
εκπαίδευσης του σταθμού, από τον Επιπυραγό Αθανάσιο Γκόλια, της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης
Ηπείρου και είχε ως στόχο την εξάσκηση των υπαλλήλων
σε τέτοιου είδους συμβάντα, καθώς και την κατανόηση του
τρόπου επέμβασης και του σωστού χειρισμού των εργαλείων και μέσων, από τους υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες.

19

Εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία από τη 2η Ε.Μ.Α.Κ.
Από αρχές Νοέμβρη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, η Επιπυραγός Φωτεινή Βαβάτση-Ολυμπιονίκης στην Τοξοβολίαμαζί με τέσσερις συναδέλφους από τη 2η Ε.Μ.ΑΚ. τους
Πυρονόμους Μακρίδη Ιωάννη και Μπουγιουκλή Γεώργιο,
τον Αρχιπυροσβέστη Παπαγιαννάκη Ιωάννη και τον Πυροσβέστη Αναστασίου Κωνσταντίνο, «όργωσαν» το Δήμο
Θέρμης Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με ένα υδροφόρο
πυροσβεστικό όχημα, με σκοπό να ενημερώσουν και να
εκπαιδεύσουν τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Ραιδεστού, Τριλόφου, Πλαγιαρίου και Ν. Καλλικράτειας, σε
θέματα πυρασφάλειας. Η δράση οργανώθηκε έπειτα από
αίτημα των Σχολείων και η ανταπόκριση ήταν άμεση. 500
περίπου μαθητές γνώρισαν και ενθουσιάστηκαν με την
παρουσίαση του πυροσβεστικού εξοπλισμού, ρωτούσαν
με περιέργεια για το επάγγελμα του πυροσβέστη, έμαθαν
για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν και τον τρόπο με
τον οποίο πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς
σε εξωτερικό ή ανοιχτό χώρο. Η δράση της Πυροσβεστικής δεν περιορίζεται μόνο στην καταστολή των πυρκαγιών,
αλλά και στην πρόληψη! Και η καλύτερη πρόληψη, είναι η
γνώση!
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