ΔΡΑΣΗ

δράση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΌΡΙΝΘΟΣ > 2 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί
στις 2 Νοέμβρη, στον παράδρομο της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων Καλαμακίου, του
Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό,
με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα οι δύο επιβαίνοντες στο Ι.Χ. Στο συμβάν κατέφθασαν δέκα πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε οχήματα από την Π.Υ.
Κορίνθου και ανασύρθηκαν νεκροί οι Ρ.Α. 82 ετών και
Ρ.Ε. 80ετών.

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

ΒΡΑΣΝΆ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ > 9 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ
της 9ης Νοεμβρίου όταν μικρό λεωφορείο, τύπου van,
με 25 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και έξι
ανήλικοι, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε
μετωπικά με νταλίκα, στον κόμβο των Νέων Βρασνών
Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία Οδό. Στο σημείο έσπευσαν
άμεσα επτά πυροσβεστικοί υπάλληλοι, με τρία οχήματα
από το Π.Κ. Σταυρού οποίοι απεγκλώβισαν με τη χρήση
διασωστικής σειράς, βαριά τραυματισμένα πέντε άτομα,
τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. σε
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και στο Κέντρο Υγείας
Νέας Μαδύτου.

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΔΡΑΣΗ

δράση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΆΣ > 10 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον υπόγειο αποθηκευτικό
χώρο του καταστήματος παιχνιδιών «Jumbo», επί της
οδού Αγίου Διονύσου στον Πειραιά, το πρωί της Δευτέρας 10 Δεκεμβρίου. Άμεσα επενέβησαν στο σημείο 24
πυροσβεστικοί υπάλληλοι με οκτώ οχήματα από τον 2ο
και 3ο Π.Σ. Πειραιά και έθεσαν γρήγορα την πυρκαγιά
υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος εξάπλωσης σε
παρακείμενα κτίρια και χωρίς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, αφού πρώτα προχώρησαν στην εκκένωση της
επιχείρησης από πελάτες και υπαλλήλους.

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΉΝΑ > 26 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ
Νεκροί εντοπίστηκαν ο Δ.Ν. 85 ετών, και ο Δ.Χ. 65 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε
υπόγειο διαμέρισμα, στις 02:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Νοεμβρίου, επί της οδού Αλκαμένους στην πλατεία Αττικής.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 17 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με έξι οχήματα από τον 2ο Π.Σ. Αθηνών και τους όμορους Σταθμούς,
ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν και εκτενείς υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο
ανακριτικό τμήμα.
ΦΩΤΟ:ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΦΩΤΟ: ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΩΤΟΣ

ΛΑΜΊΑ > 1 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ
Αίσια έκβαση είχε η περιπέτεια ενός
67χρονου άνδρα, όταν τις απογευματινές
ώρες της 1ης Δεκεμβρίου, στη διασταύρωση
των οδών Σμύρνης και Κύπρου στη Λαμία,
λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του από διερχόμενη αμαξοστοιχία που εκτελούσε τοπικό
δρομολόγιο Στυλίδα-Λιανοκλάδι. Ο οδηγός
του τρένου ελάττωσε ταχύτητα και η τραγωδία αποφεύχθηκε. O άνδρας τραυματίστηκε
ελαφρά στο κεφάλι και στα πόδια και για τον
απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή
της Π.Υ. Λαμίας, η οποία έσπευσε με πέντε πυροσβεστικούς υπαλλήλους και δύο οχήματα.
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ΚΥΡΆ ΒΡΎΣΗ_ΚΌΡΙΝΘΟΣ > 18 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

ΤΡΊΠΟΛΗ > 25 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 02:20 το πρωί, σε κτίριο
μεταλλικής κατασκευής μεταφορικής εταιρείας, έκτασης 1.500τμ. στην Τ.Κ. Κυράς Βρύσης, του δήμου Λουτρακίου, στο νομό Κορινθίας. Για την κατάσβεση της
πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε η Π.Υ. Κορίνθου και έλαβαν
μέρος 30 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 10 οχήματα. Από
την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο
κτίριο και στα εμπορεύματα της εταιρείας (υλικά επεξεργασίας και συσκευασίας τσιγάρων). Προανάκριση
διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Συναγερμός σήμανε στο Π.Κ. Βυτίνας ανήμερα των Χριστουγέννων στις 12:00 το μεσημέρι, όταν ειδοποιήθηκε για τροχαίο
ατύχημα στο 40ο χλμ. Επ.Ο. Τριπόλεως-Πύργου, στο Διάσελο
Καμενίτσας, έπειτα από εκτροπή Ι.Χ.Ε. οχήματος και πτώση του
σε απόκρημνη κατηφορική βουνοπλαγιά. Επί τόπου έσπευσαν
έξι πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δύο οχήματα, ενώ συνέδραμαν
και πέντε υπάλληλοι με δύο οχήματα από την Π.Υ. Τρίπολης. Μετά
από συντονισμένη και δύσκολη επιχείρηση η οποία διήρκεσε για
δύο περίπου ώρες, απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένα δύο
άτομα ο Δ.Κ 57 ετών και η Μ.Π 55 ετών.
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