ΔΡΑΣΗ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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δράση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ > 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Νεκροί μέσα σε κοίτη ρέματος στη περιοχή του Οβριοκάστρου στην Κερατέα, βρέθηκαν οι δύο ηλικιωμένοι άνδρες,
οι οποίοι αγνοούνταν από την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου, όταν το
αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά χειμάρρου. Νωρίτερα το Σάββατο εντοπίστηκε
νεκρή, μέσα στο αυτοκίνητο και η σύζυγος του ενός στη θέση
Διψέλιζα της Κερατέας. Στην επιχείρηση ανεύρεσής τους
συμμετείχαν 28 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, με πέντε οχήματα
και έναν διασωστικό σκύλο, από την Π.Υ. Λαυρίου και την 1η
Ε.Μ.Α.Κ.
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ΔΡΑΣΗ

ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ > 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου την Ω/00:07, η Υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για τη μεταφορά ενός 62χρονου άνδρα, που παρουσίασε λιποθυμικό επεισόδιο και αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα. Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα διάσωσης από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Γρεβενών και Κοζάνης, με οκτώ πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τρία οχήματα και ένα ερπυστριοφόρο όχημα. Οι
διασώστες του Πυροσβεστικού Σώματος, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, λόγω έντονης χιονόπτωσης, κατάφεραν μετά
από πορεία ωρών, να προσεγγίσουν το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού «ΣΑΜΑΡΙΝΑ», σε υψόμετρο 1.600 μέτρων. Παρέλαβαν
τον ασθενή μαζί με τον συνοδό του και τον μετέφεραν στο χωριό Σαμαρίνα, όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.
Στη συνέχεια με τη συνδρομή εκχιονιστικού μηχανήματος έγινε διάνοιξη του οδικού δικτύου και μεταφορά του ασθενούς στο
Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών.

ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ ΠΙΕΡΙΑΣ > 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙ ΚΡΗΤΗΣ > 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συγκροτήθηκε
στις 13 Ιανουαρίου, στην ευρύτερη περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου Πιερίας, για τη διάσωση
του Β.Κ. 27 ετών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν, ενώ έκανε
χιονοσανίδα (snowboard). Η Υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 18:25 και ο σκιέρ εντοπίστηκε,
κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, στις 05:20 τα
ξημερώματα, όντας καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν
23 πυροσβεστικοί υπάλληλοι των Π.Υ. Κατερίνης, Π.Υ. Λιτοχώρου, 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς σε ασφαλές
σημείο, δύο υπαλλήλων-τεχνικών κεραιών-εταιρείας
κινητής τηλεφωνίας, από το όρος Δίκτη, του νομού Λασιθίου, σε υψόμετρο 1.300 μέτρων, στην κορυφή Αφέντης. Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι
και ολοκληρώθηκε τις πρώτες βραδινές ώρες. Άμεσα
κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικοί υπάλληλοι από την 3η
Ε.Μ.Α.Κ., με ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, από το Π.Κ.
Τζερμιάδου και από την Π.Υ. Αγίου Νικολάου. Οι δύο διασωθέντες ήταν καλά στην υγεία τους.
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δράση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΩΤΟ:ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI- ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΥΡΗΚΑΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ > 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Ω/15:59, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου
πολυκατοικίας, επί της οδού Βουτυρά, στην Νέα Σμύρνη Αττικής. Από
το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ πέντε ένοικοι της πολυκατοικίας που απεγκλώβισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Από την πυρκαγιά
προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο διαμέρισμα. Στην επιχείρηση
κατάσβεσης έλαβαν μέρος 17 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με επτά οχήματα, από τους 5ο, 1ο, 4ο, 7ο, 8ο Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθηνών
και τον 3ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πειραιά.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Ω/17:13, σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού
Παλαιών Πατρών Γερμανού, στη Θεσσαλονίκη
και επεκτάθηκε σε διαμερίσματα υπερκείμενων
ορόφων. Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα και
παρελήφθησαν από το Ε.Κ.Α.Β. για προληπτικούς
λόγους. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές
υλικές ζημιές σε πέντε διαμερίσματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 46 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 22 οχήματα.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ > 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI

Νεκρές εντοπίστηκαν δύο γυναίκες
η Α.Κ. 45 ετών και η Ε.Π. 53 ετών, κατά
τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στις 21:00 το βράδυ της 2ας
Φεβρουαρίου, σε εστιατόριο, στη συμβολή των οδών Σανταρόζα και Ηρώων,
στην Καλαμάτα. Στο συμβάν επιχείρησαν
14 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε
οχήματα από την Π.Υ. Καλαμάτας, ενώ
από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς
υλικές ζημιές τόσο στον χώρο, όσο και
στον εξοπλισμό της επιχείρησης.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΡΑΣΗ

ΡΕΘΥΜΝΟ > 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου η
Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε
για τη διάσωση 17 προβάτων που είχαν
παγιδευτεί σε νησίδα στην περιοχή Ρουμελί, του δήμου Μυλοποτάμου, εξαιτίας
των ισχυρών βροχοπτώσεων και χειμαρρωδών υδάτων που έπληξαν την Κρήτη.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν
εννέα πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τέσσερα οχήματα και μία διασωστική λέμβο,
από το Π.Κ. Περάματος, την 3η Ε.Μ.Α.Κ.
και την Π.Υ. Ρεθύμνου.

EUROKINISSI/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΣΑΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ > 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Νεκροί εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, η Τ.Ρ. 30 ετών, η Τ.Μ. 21 ετών, η Χ.Μ. 58
ετών και ο Γ.Κ. 29 ετών, από την κοίτη του Γεροπόταμου, στο δήμο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης. Οι έρευνες αναζήτησής τους
ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Φεβρουαρίου περί ώρα 01:00π.μ. όταν το αυτοκίνητό τους παρασύρθηκε από
χείμαρρο, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν το νησί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 45
πυροσβεστικοί υπάλληλοι με επτά οχήματα και πέντε δύτες, από την 3η Ε.Μ.Α.Κ., το Π.Κ. Μοιρών, τον 1ο Π.Σ. Ηρακλείου, τα Π.Κ.
Πύργου Μονοφατσίου και Άνω Βιάννου, την Π.Υ. Ρεθύμνου, ένα μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone) του Πυροσβεστικού
Σώματος, ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας,
η ΕΛ.ΑΣ. και μηχανήματα έργου της Γ.Γ.Π.Π.
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παρουσιαση/υπηρεσία/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/LARISSANET.GR

ΛΑΡΙΣΑ > 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΟΡΩΠΙ > 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Ω/17:14 σε εργοστάσιο
ξυλείας, με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ», στο 9ο χλμ.
της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, στην Περιοχή Πλατύκαμπος Λάρισας. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις
και στα εμπορεύματα της επιχείρησης. Στο έργο της
κατάσβεσης έλαβαν μέρος 35 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 16 οχήματα.

Επιχείρηση διάσωσης προβάτου που έπεσε σε πηγάδι, βάθους 15 μέτρων, πλησίον της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον δήμο Κρωπίας, έλαβε χώρα τις
πρώτες μεσημεριανές ώρες της 26ης Φεβρουαρίου. Το
πρόβατο απεγκλωβίστηκε ζωντανό έπειτα από την κάθοδο πυροσβέστη στο πηγάδι, με τη χρήση διασωστικού
τριπόδου και σχοινιών. Στο συμβάν συμμετείχαν έξι πυροσβέστες της Π.Υ. Κορωπίου με τρία οχήματα.

ΦΩΤΟ:ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ένας άνδρας, αγνώστων στοιχείων, εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, όταν στο εν κινήσει αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε, ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη αιτία, επί της Περιφερειακής οδού Πυλαίας, στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Στο συμβάν επιχείρησαν άμεσα οκτώ πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δύο οχήματα, από τον 3ο Π.Σ. Θεσσαλονίκης.
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