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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
«Fire Dragon» στη ΔΙ.Π.Υ. Νομού Φθιώτιδας

Από 14 έως και 18 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στον εξοΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
μοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς «Fire
Dragon» του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συμμετοχή 120 πυροσβεστικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, των Πυροσβεστικών
Κλιμακίων Αμφίκλειας, Αταλάντης, Αγίου Κωνσταντίνου, Αργυροχωρίου, Δομοκού και Στυλίδας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας και της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιελάμβανε
τεχνικές αντιμετώπισης πυρκαγιών κλειστών χώρων και διαμερισμάτων (αστικές πυρκαγιές) με τη χρήση
του εξομοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς, ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό μέσο που προμηθεύτηκε το Πυροσβεστικό Σώμα για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του. Τον αυτοκινούμενο εξομοιωτή
συνθηκών πυρκαγιάς, πλαισίωνε ομάδα υποστήριξης, η οποία έχει εκπαιδευτεί ειδικά για το σκοπό αυτό
και περιλαμβάνει εκπαιδευτές για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης, αλλά και τεχνική
ομάδα υποστήριξης.
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Άσκηση ετοιμότητας
από Π.Υ. Α/Λ Σάμου & FRAPORT
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Στις 17 Ιανουαρίου η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Αερολιμένα Σάμου συμΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
μετείχε σε άσκηση ετοιμότητας που
διοργάνωσε η διαχειρίστρια εταιρία Fraport Greece.
Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, εκδηλώθηκε
πυρκαγιά στον κινητήρα αεροσκάφους στο οποίο
επέβαιναν 28 επιβάτες, κατά τη φάση της προσγείωσης, όταν υποχώρησε ο μπροστινός τροχός και
άρχισε να ολισθαίνει καταλήγοντας στο strip του
διαδρόμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και παράλληλα με την κατάσβεση της
πυρκαγιάς πραγματοποίησαν επιχείρηση διάσωσης όλων των επιβατών. Σκοπός της άσκησης ήταν η
διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η εκπαίδευση του προσωπικού και η συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων σε τέτοιου τύπου συμβάντα. Η Π.Υ. Αεροδρομίου Σάμου συμμετείχε με τρία οχήματα και 13 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, ενώ υπήρξε και συνδρομή από την Π.Υ. Σάμου με ένα όχημα
και δύο πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

Συμμετοχή της Π.Υ. Σάμου σε άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου
Με επιτυχία υλοποιήθηκε η άσκηση
ετοιμότητας που διοργάνωσε στις 18
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ιανουαρίου το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σχεδίων εκτάκτων αναγκών «Σώστρατος» και
«Περσέας», στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος
Παντελεήμων», με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου. Σύμφωνα με το σενάριο της
άσκησης, ύστερα από ισχυρή σεισμική δόνηση, το
Γενικό Νοσοκομείο Σάμου υπέστη σημαντικές κτιριακές βλάβες με κίνδυνο κατάρρευσης τμήματός
του και δόθηκε εντολή μερικής εκκένωσης. Συνέπεια
του σεισμού ήταν και η εκδήλωση πυρκαγιάς και ο
εγκλωβισμός ατόμων, για τη διάσωση των οποίων η
Π.Υ Σάμου συμμετείχε με 9 υπαλλήλους και 4 οχήματα. Σκοπός της άσκησης ήταν η διαπίστωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, του επιπέδου συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και της εξοικείωσης
του προσωπικού με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου. Στην άσκηση συμμετείχαν
επίσης ο Διοικητής και το προσωπικό του Νοσοκομείου, κλιμάκιο του Ε.Κ.ΕΠ.Υ, το Ε.Κ.Α.Β., ο Στρατός Ξηράς,
καθώς και εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

18

25

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τελετή βράβευσης των εταιρειών-χορηγών της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.
Τελετή βράβευσης των εταιρειών
που στήριξαν το έργο της 1ης
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ε.Μ.Α.Κ., πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου στις εγκαταστάσεις της.
Στην τελετή απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες και
αναμνηστικά του Πυροσβεστικού Σώματος, αναγνωρίζοντας την προσφορά των εταιρειών που με τις
χορηγίες, δωρεές και την αρωγή τους βοήθησαν την
Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Στην
εκδήλωση την οποία προλόγισε ο Διοικητής της 1ης
Ε.Μ.Α.Κ. Αρχιπύραρχος Γεώργιος Πουρναράς, παρευρέθησαν μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Δημαράς, ο Υπαρχηγός
Επιχειρήσεων, Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα τον Πειραιά,
Υποστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης καθώς και εκπρόσωποι των εταιρειών.
Οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι: Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ &
ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. – ΖΟΕΤΙS HELLAS S.A. – ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Α.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Α.Ε. – Π. ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Α.Ε (GROHE HELLAS) – ΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. – ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ Α.Ε./ΟΜΙΛΟΣ AEGEAN – ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΤΕΜ Α.Ε. – ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. – ΣΚΡΟΥΤΖ
Α.Ε. – ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. – ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. – ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – VICKO S.A.
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Βράβευση Συλλόγων Εθελοντών Δασοπυροσβεστών του Νομού Κορινθίας
Ο Δήμος Κορινθίων διοργάνωσε
και φέτος την ετήσια εκδήλωση
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
βράβευσης και απονομής τιμητικών
διακρίσεων, στους εθελοντικούς συλλόγους δασοπυροσβεστών του Νομού Κορινθίας, ως ελάχιστη
ένδειξη αναγνώρισης του έργου και της προσφοράς τους στην προστασία του δάσους και την ανάδειξη του περιβάλλοντος. Η εκδήλωση βράβευσης
πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου, στο The
Ranch Skouras στο Σοφικό Κορινθίας. Εθελοντές
πυροσβέστες από όλη την Κορινθία βρέθηκαν στο
ράντσο και έστειλαν ένα μεγάλο μήνυμα για τον
εθελοντισμό και την προστασία των δασών. Στη σεμνή τελετή βραβεύθηκαν, εκτός από τους συλλόγους εθελοντών, που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες
κάθε καλοκαίρι στο πλευρό του Πυροσβεστικού Σώματος και οι διατελέσαντες Διοικητές στην Π.Υ. Κορίνθου τα τελευταία έτη. Τον Αρχηγό του Π.Σ., εκπροσώπησε ο Υπαρχηγός Υποστήριξης, Αντιστράτηγος
ΠΣ Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος.
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Εκπαίδευση Π.Υ. Α/Λ Καβάλας και Π.Υ. Καβάλας σε πυρκαγιές υγρών καυσίμων
Από 21 έως 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των πυροσβεΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
στικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Καβάλας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας σε πυρκαγιές υγρών
καυσίμων, η οποία διεξήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο
πεδίο ασκήσεων των χερσαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας πετρελαίου της εταιρείας Energean Oil &
Gas (Kavala Oil) με έδρα την Νέα Καρβάλη Καβάλας.
Η εκπαίδευση περιλάμβανε ομοιώματα δεξαμενής με βάνα, ομοιώματα δεξαμενής σε λεκάνη ασφαλείας,
δακτυλίου φραγής σε δεξαμενή πλωτής οροφής, καθώς και άλλα ομοιώματα διαφόρων χώρων των εγκαταστάσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε πραγματικές συνθήκες πυρκαγιές (τύπου live fires). Συνολικά συμμετείχαν 81 πυροσβεστικοί
υπάλληλοι, με επικεφαλής τους Επιπυραγούς Κυριάκο Τσακιρίδη και Γεώργιο Μορφίδη, καθώς και Διευθυντή
Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της Energean για την Ελλάδα και την Αδριατική, Βασίλη Τσέτογλου.
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Εκπαίδευση Εθελοντών Πυροσβεστών στον «Fire Dragon»
Το διήμερο 26 και 27 Ιανουαρίου
στις εγκαταστάσεις της ΠυροσβεΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
στικής Ακαδημίας, στην Κηφισιά, 46
Εθελοντές Πυροσβέστες, που υπηρετούν σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς της Αθήνας, Θεσσαλονίκης,
Ηρακλείου Κρήτης, Χανίων, Καβάλας, Ελευθερούπολης, Κω, Ζακύνθου, Γυθείου, Κρεστένων και στα
Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια Πεντέλης, Κέας,
Σπετσών, Ύδρας & Πόρου εκπαιδεύτηκαν στον εξομοιωτή συνθηκών πυρκαγιάς «Fire Dragon». Το πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητική και κυρίως πρακτική εκπαίδευση, σε τεχνικές αντιμετώπισης πυρκαγιών κλειστών χώρων, με τη χρήση του εξομοιωτή
συνθηκών πυρκαγιάς.
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Εκπαίδευση του 1ου Π.Σ. Πατρών στα τροχαία ατυχήματα

28

Από 28 έως 30 Ιανουαρίου 110 πυροσβεστικοί υπάλληλοι του 1ου ΠυροΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
σβεστικού Σταθμού Πατρών και του
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Χαλανδρίτσας, εκπαιδεύτηκαν σε θέματα επέμβασης σε τροχαία ατυχήματα.
Η εκπαίδευση διεξήχθη σε υπαίθριο χώρο του παλιού
εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής, επί της Ακτής
Δυμαίων και επικεντρώθηκε στη χρήση των διασωστικών εργαλείων, καθώς και στις πρακτικές-τακτικές
επέμβασης σε συμβάντα τροχαίων ατυχημάτων.

Κοπή Βασιλόπιτας στην Π.Υ. Δ. Α. Αθηνών
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου, η κοπή της ΠρωτοχρονιάτιΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
κης Βασιλόπιτας της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. Την εκδήλωση
άνοιξε ο Διοικητής της Π.Υ. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Αντιπύραρχος Γεώργιος Καραμανλής, με έναν σύντομο χαιρετισμό και τον απολογισμό της χρονιάς που
πέρασε. Εν συνεχεία, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κκ. Νικόλαος ευλόγησε
και έκοψε την πίτα και ευχήθηκε σε όλους να έχουν
σωματική και ψυχική υγεία, ώστε να επιτελούν στο
έπακρο τα καθήκοντά τους. Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, Υποστράτηγος Αχιλλεύς
Τζουβάρας, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Α.Π.Σ. Αρχιπύραρχος Άγγελος Τριπολιτσιώτης, ο Διοικητής Ανατολικής
Αττικής Αρχιπύραρχος, Χαράλαμπος Χιώνης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Αρχιπύραρχος
Σπυρίδων Βαρσάμης, ο Διοικητής της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Αρχιπύραρχος Γεώργιος Πουρναράς, ο Διοικητής της Π.Υ Κορωπίου Πύραρχος Βασίλειος Κοκμοτός, ο Αντιπύραρχος
Αθανάσιος Τσιμέκας από την Υ.Ε.Μ.Π.Σ., ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών,
Ταξίαρχος Μιχαήλ Σδούκος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων,
Αθανάσιος Μπίνης, ο Διευθυντής των ΕΛ.ΤΑ. Αεροδρομίου, Αντώνης Καρυωτάκης καθώς και εκπρόσωποι των
Ενόπλων Δυνάμεων.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άσκηση ετοιμότητας στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Στις 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας στις εγκαΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών «ΛΑΪΚΟ». Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε εγκλωβισμούς ασθενών, συνοδών και υπαλλήλων του Νοσοκομείου λόγω εκδήλωσης ισχυρής
σεισμικής δόνησης και εκδήλωσης πυρκαγιάς στο
υπόγειο του κτιρίου. Το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχε με προσωπικό και τρία υδροφόρα οχήματα
από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς
και με προσωπικό και ένα κλιμακοφόρο όχημα από
τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Την άσκηση
παρακολούθησε ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Αρχιπύραρχος Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Διοικητής του Ε.Κ.ΕΠ.Υ., η Διοίκηση του Νοσοκομείου και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.
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Άσκηση «ΜΗΔΩΝ» στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

31

Στις 31 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις του Γενικού ΝοσοΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
κομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», άσκηση
ετοιμότητας με την κωδική ονομασία «ΜΗΔΩΝ». Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε εγκλωβισμούς ιατρών,
ασθενών και υπαλλήλων του Νοσοκομείου έπειτα από
σεισμική δόνηση και ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιάς.
Το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχε με προσωπικό και
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 Π.Υ. Αθηνών, Πύραρχος Γεώργιος Παλιούρας, ο Διοικητής του
Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Νικόλαος Παπαευσταθίου, η Διοίκηση του
Νοσοκομείου και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων.

Άσκηση 2ου Π.Σ. Θεσ/νίκης στην CETRACORE-JETOIL Α.Ε.
Στις 5 Φεβρουαρίου διεξήχθη από τον
2ο Πυροσβεστικό Σταθμό ΘεσσαλονίΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
κης, σε συνεργασία με την ομάδα πυρασφαλείας της εταιρείας CETRACORE-JETOIL Α.Ε.
άσκηση με αντικείμενο την αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε
δεξαμενή πλωτής οροφής αποθήκευσης πετρελαίου
diesel και τη διάσωση ατόμου από την οροφή της δεξαμενής. Σύμφωνα με το σενάριο, κατά τη διάρκεια
εργασιών συντήρησης στη δεξαμενή, δημιουργείται
σπινθήρας λόγω στατικού ηλεκτρισμού και εκδηλώνεται
πυρκαγιά στον δακτύλιο της πλωτής οροφής της δεξαμενής. Ο συντηρητής που εκτελούσε θερμές εργασίες
στην προσπάθειά του να διαφύγει και λόγω υπερβολικής έντασης, παθαίνει καρδιακό επεισόδιο, πριν προλάβει
να φθάσει στο μεταλλικό κλιμακοστάσιο καθόδου της δεξαμενής και παραμένει λιπόθυμος, ενώ παράλληλα
παρουσιάζεται βλάβη σε μία αφρογεννήτρια, με αποτέλεσμα να μη ρίχνει αφρό, με κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς σε όλο τον δακτύλιο της δεξαμενής, καθώς και στη μεταλλική επιφάνειά της. Στην άσκηση συμμετείχαν
συνολικά τέσσερα οχήματα του 2ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης με 12 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και ένα υδροφόρο
όχημα με 15 άτομα της ομάδας πυρασφαλείας της εταιρείας CETRACORE-JETOIL Α.Ε. Την άσκηση παρακολούθησαν η Διοίκηση του 2ου Π.Σ., εκπρόσωποι της Διεύθυνσης της εταιρείας CETRACORE-JETOIL Α.Ε. και
εκπρόσωποι της Διεύθυνσης της όμορης εταιρείας Coral A.E.

5
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Εκπαίδευση ορειβασίας Π.Κ Σαμοθράκης
Από 8 έως 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δήμου Σαμοθράκης το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με τίτλο «Ορειβασία σε χειμερινό βουνό-Προσανατολισμός και Βασικές Αρχές Μετεωρολογίας», που διοργάνωσε το Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης και στο οποίο συμμετείχαν δώδεκα υπάλληλοι του
Π.Κ. Σαμοθράκης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, σχετικά
με την ασφαλή διέλευση και διάσωση σε ορεινό χειμερινό πεδίο, την αναγνώριση των μηχανισμών και των
φαινόμενων της ατμόσφαιρας, τους τρόπους κίνησης
και προστασίας κατά τη διάσωση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τον προσανατολισμό σε ορεινό όγκο με
χρήση χάρτη και πυξίδας, καθώς και σενάριο διάσωσης εγκλωβισμένου ατόμου με φορείο και ειδικό εξοπλισμό
σε απόκρημνα σημεία, με χιόνι και πάγο σε υψόμετρο 1.000 μέτρων. Για την άρτια οργάνωση και εκτέλεση της
εκπαίδευσης, που συνεπάγεται και την καλύτερη αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού ορειβατικών-διασωστικών συμβάντων, που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε χρόνο το Π.Κ. Σαμοθράκης, σε δύσκολες πολλές φορές
συνθήκες και με ελλιπή μέσα, υπεύθυνοι ήταν οι εκπαιδευτές Μήτσιου Βασίλειος, Κοβανίδης Ιωάννης και ο
υπεύθυνος του Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπος Λέσσης.

8

Δωρεά αναπνευστικών συσκευών από τον ΔΟΜ
Στις 13 Φεβρουαρίου ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) προχώρησε
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
σε δωρεά ύψους 30.000 ευρώ στο Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα, εν όψει της νέας αντιπυρικής
περιόδου, με την αγορά και την παράδοση εξειδικευμένων
αναπνευστικών συσκευών. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, ο ΔΟΜ ήρθε σε επικοινωνία με το Πυροσβεστικό Σώμα με στόχο την παροχή
-με τη μορφή δωρεάς- απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, που θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του
Σώματος. Η αγορά των εξειδικευμένων αναπνευστικών
συσκευών οργανώθηκε σε συνεργασία με το Π.Σ. και τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας που εναρμονίζονται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δωρεά έγινε από τον επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Gianluca
Rocco, παρουσία του Υπαρχηγού Υποστήριξης, Υποστρατήγου Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου και του Συντονιστή
Υποστήριξης Α.Π.Σ. Υποστρατήγου Αναστασίου Σωτήρχου, ο οποίος εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για αυτή την τόσο
σημαντική δωρεά για την ασφάλεια του προσωπικού μας, επεσήμανε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πάντα επιθυμητές και ευκταίες. Ο ΔΟΜ ήδη συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Σώμα στα ανοικτά κέντρα φιλοξενίας προσφύγων
και μεταναστών, όπου και διοργανώνονται σεμινάρια πυρόσβεσης και πυροπροστασίας με γνώμονα και στόχο την
ασφάλεια του μεταναστευτικού πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας.

13

Τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

15

Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
της Διοίκησης Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, η
τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων Συντονιστή
Επιχειρήσεων με έδρα την Θεσσαλονίκη, από τον απερχόμενο Αντιστράτηγο Π.Σ. Ναθαναήλ Ρήγα στον νεοπροαχθέντα Υποστράτηγο Π.Σ. Σπυρίδωνα Βαρσάμη. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η παράδοση-παραλαβή της Διοίκησης ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας από τον απερχόμενο Διοικητή, Υποστράτηγο Π.Σ.
Εμμανουήλ Τσολάκη στον παραλαμβάνοντα, Αρχιπύραρχο
Κωνσταντίνο Παχίδη. Τους αποχωρούντες ανώτατους αξιωματικούς τίμησε και ο σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Π.Σ. Νομού Θεσσαλονίκης. Στην τελετή παραυρέθησαν Διοικητές, Αξιωματικοί και Υπάλληλοι των Υπηρεσιών
και του Επιτελείου της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας και της Διοίκησης Π.Υ.Ν.
Θεσσαλονίκης, καθώς και εκπρόσωποι της Ε.Α.Π.Σ., της Ε.Υ.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, Σωματείων Πενταετών
και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, του Συλλόγου Αποστράτων Π.Σ. και των Εθελοντών Π.Σ. Νομού Θεσσαλονίκης.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κοπή Βασιλόπιτας από την 8η Ε.Μ.Α.Κ.
Στις 19 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις
της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Θεσσαλίας, πραγμαΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
τοποιήθηκε εκδήλωση για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία του προσωπικού της
και πολλών καλεσμένων και με τις ευλογίες του Πρωτοπρεσβύτερου Συνταγματάρχη Πάτερα Αθανάσιου. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε αγιασμός, ενημέρωση-απολογισμός για τη δράση και τα συμβάντα που
κλήθηκε να επέμβει η μονάδα κατά την τελευταία τριετία,
ενώ στο τέλος βραβεύτηκαν για τη δωρεά εξοπλισμού και
την αμέριστη συμπαράστασή τους, η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΟΣ», καθώς και ο Δήμος
Τεμπών. Ο Διοικητής της 8ης Ε.Μ.Α.Κ., Αντιπύραρχος Λάμπρος Κίτσιος, τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία που έχει ο
πολύτιμος εξοπλισμός που παρέλαβε η μονάδα από τις χορηγίες ιδιωτών και φορέων. Την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αρχιπύραρχος Χρήστος
Σπαθούλας, οι Διοικητές ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, Π.Υ. Ελασσόνας, 1ου και 2ου Π.Σ. Λάρισας και ο Αν. Διοικητής του 3ου
Π.Σ. Λάρισας. Επίσης εκπρόσωποι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των δήμων Λάρισας και Τεμπών, της ΕΛ.ΑΣ., του
404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας, η Διευθύντρια της Ellopia Films USA, της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας,
εκπρόσωποι φορέων και εθελοντικών ομάδων.

19

Εκδήλωση Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Υπ. Προστασίας του Πολίτη
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στις 19 Φεβρουαρίου η κοπή της πρωτοΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
χρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Πολιτικών
Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Περιφέρειας Αττικής, στην αίθουσα εκδηλώσεων ΚΕΜΕΑ στις
παλιές Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. με οικοδεσπότη τον πρόεδρο
του Συλλόγου, Κωνσταντίνο Ζαχαρόπουλο. Τη βασιλόπιτα
ευλόγησε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θρησκευτικού
της ΕΛ.ΑΣ. Ταξίαρχος π. Νεκτάριος Κιούλος. Εκ μέρους
της πολιτικής ηγεσίας παρέστη, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος
καθώς και ο Αν. Διευθυντής του ΚΕΜΕΑ, Χρήστος Γράβος.
Εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ., παρέστη ο Βοηθός Προϊστάμενος
Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Νικόλαος Σκαρτσής και εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Συντονιστής Υποστήριξης του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος
Σωτήρχος. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν επίσης, μέλη του
Συλλόγου για την πολυετή προσφορά τους, ενώ πολλοί
ήταν και οι τυχεροί από τα τυχερά φλουριά καθώς και από τα δώρα που κληρώθηκαν. Ακολούθησε χορός και η
μπάντα του Π.Σ. κράτησε τη διάθεση των παρευρισκομένων σε υψηλό επίπεδο για αρκετές ώρες.

19

Εκπαίδευση σε κλίμακες
από την Π.Υ. Τρικάλων

19

Εκπαίδευση με τη συμμετοχή έντεκα
πυροσβεστικών υπαλλήλων της ΠυροΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
σβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου. Την εκπαίδευση, που
αφορούσε στη σωστή χρήση κλίμακας, ολκωτής και μεθ’
αρπαγίου και στις τεχνικές ασφαλούς επέμβασης με
αυτές, οργάνωσε ο Πυρονόμος Γώγος Στέφανος. Περιελάμβανε τεχνικές ανάπτυξης-προώθησης σε στενούς
εσωτερικούς χώρους, προσέγγιση των κτιρίων εξωτερικά
και τρόπους ανάβασης σε πολυώροφα κτήρια, σωστή και
ασφαλή διάσωση ατόμων από υψηλά κτίρια με τη χρήση
σχοινιών διάσωσης, συνεργασία των πυροσβεστών-διασωστών, Επίσης, παρουσιάστηκαν τεχνικές πυρόσβεσης
με τη χρήση των κλιμάκων.
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Στη μνήμη του Αρχστη Χρήστου Χαϊδά
Προς τιμήν του Αρχιπυροσβέστη
Χρήστου Χαϊδά του Θεοδώρου, ο
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα
καθήκοντος, στις 20 Ιουνίου 2012, ο τοπικός Δήμος της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας Καρδίτσας,
από όπου και η καταγωγή του, ενήργησε ώστε να
τοποθετηθεί στον Άγιο Αθανάσιο, η προτομή του,
που φιλοτεχνήθηκε και κατασκευάστηκε με επιμέλεια και δαπάνη του αρχιτέκτονα Ευάγγελου Ν.
Χαϊδά της εταιρείας «Ικτίνος». Επίσης, ο στενός
φίλος της οικογένειας Χαϊδά, Ευάγγελος Σιόμπολας, για να τιμήσει τη μνήμη του, έχει λάβει μέρος
και έχει τρέξει με επιτυχία, σε δύο μαραθωνίους
δρόμους. Ο πρώτος πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο του 2015 και ο δεύτερος
στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2016. Τέλος, ο
Δήμος Αθηναίων μετονόμασε την οδό Παχυμέρη,
σε οδό Πυροσβέστη Χαϊδά Χρήστου. Γιατί τους
ήρωες δεν πρέπει να τους ξεχνάμε αλλά να τους
τιμούμε και να τους θυμόμαστε!
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Εκπαιδευτική Δράση της Π.Υ. Γυθείου «Πύραρχος Κων/νος Καστρής»
Οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Γυθείου στις
Αιγιές του δήμου Ανατολικής Μάνης
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
και στο Λύκειο Σκάλας του δήμου Ευρώτα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πυροσβεστικό έργο, μέσα από την προβολή οπτικοακουστικού υλικού, την επίδειξη υλικών και εργαλείων
των πυροσβεστικών οχημάτων καθώς και επίδειξη
κατάσβεσης πυρκαγιάς με φορητό πυροσβεστήρα.
Η δράση πραγματοποιήθηκε από την Π.Υ. Γυθείου
«Πύραρχος Κων/νος Καστρής», σε συνεργασία με
τους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Μυρτιάς και Πετρίνας και θα συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Κροκεών, καθώς και στα Γυμνάσια Σκάλας και Βλαχιώτη. Οι
μαθητές, στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού, ενημερώθηκαν επίσης για τις σχολές της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και για τον εθελοντισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα.
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Άσκηση 2ου Π.Σ. Θεσ/νίκης στην ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

27

Στις 27 Φεβρουαρίου διεξήχθη
άσκηση ετοιμότητας από τον 2ο ΠυΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης,
σε συνεργασία με την ομάδα πυρασφαλείας της
εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. με αντικείμενο
την αντιμετώπιση διαρροής υδατοδιαλύματος αμμωνίας (σε υγρή και αέρια φάση), από βυτιοφόρο
όχημα κατά τη διάρκεια μετάγγισης προς την δεξαμενή αποθήκευσης, με ταυτόχρονη διάσωση ατόμου, που μη φέροντας κατάλληλη διηθητική προσωπίδα με φίλτρο, χάνει τις αισθήσεις του, λόγω των
αναθυμιάσεων της αμμωνίας. Ταυτόχρονα εκδηλώνεται πυρκαγιά, από αυτανάφλεξη μικρής ποσότητας στερεού αλεσμένου καυσίμου (Pet-coke), σε παρακείμενο κτίριο Μύλου Άνθρακα. Στην άσκηση
συμμετείχαν συνολικά δέκα πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τρία υδροφόρα οχήματα και ένα ασθενοφόρο,
καθώς και δέκα άτομα της ομάδας πυρασφαλείας της εταιρείας. Την άσκηση παρακολούθησαν ο Διοικητής Πόλεως Θεσσαλονίκης, η Διοίκηση του 2ου Π.Σ. και εκπρόσωποι από τη Διεύθυνση της εταιρείας
Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.
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