ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ > 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ > 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαρτίου ξέσπασε
πυρκαγιά σε κατάστημα παιχνιδιών στην οδό Αριστοτέλους
38 στο Χαλάνδρι, από άγνωστη αιτία. Στο σημείο έσπευσαν
10 οχήματα με 30 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, από τον 9ο
Π.Σ. Αθηνών και τους όμορους Σταθμούς, με αποτέλεσμα η
πυρκαγιά να κατασβεσθεί χωρίς να υπάρξει κίνδυνος επέκτασης στους υπερκείμενους ορόφους του κτιρίου και χωρίς
να κινδυνεύσουν υπάλληλοι και πελάτες.

Άκαρπες απέβησαν οι προσπάθειες ανεύρεσης της
Σιλεβίστα Βασιλικής, 59 ετών, στην περιοχή Ιπποκράτης
του δήμου Λαρισαίων, για την εξαφάνιση της οποίας είχε
ειδοποιηθεί η Υπηρεσία μας στις 13 Μαρτίου και συμμετείχε με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβεστικούς υπαλλήλους, από τον 1ο Π.Σ. Λάρισας, καθώς επίσης και με
μία διασωστική λέμβο της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Οι προσπάθειες
ανεύρεσης της αγνοούμενης έπαυσαν προσωρινά στις
24 Μαρτίου.
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ΔΡΑΣΗ

δράση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ > 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ > 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της 18ης Μαρτίου, σε αποθήκες
χαρτικών ειδών και ιατρικού εξοπλισμού, της εταιρείας «VIOLAK Α.Ε.»,
επί της οδού Παλλάδος Αθηνάς στα Γλυκά Νερά Παιανίας, κοντά σε
υποσταθμό της Δ.Ε.Η. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο 12ος Π.Σ. Αθηνών και
με τη συνδρομή όμορων Υπηρεσιών η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο,
αν και προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο κτίριο και σε δυο παρακείμενες αποθήκες διανομής τύπου και οδοντιατρικών υλικών. Στην
επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με
13 οχήματα.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της
22ας Μαρτίου, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της
Δ.Ε.Η. Α.Ε., στην περιοχή Λινοπεράματα, του δήμου Γαζίου Ηρακλείου. Η πυρκαγιά προκλήθηκε
από έκρηξη σε μετασχηματιστή στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση στον μισό Νομό Ηρακλείου και να
σημειωθούν ως επακόλουθο δεκάδες εγκλωβισμοί σε ανελκυστήρες. Η επέμβαση της Υπηρεσίας υπήρξε άμεση και ο κίνδυνος αποσοβήθηκε
εγκαίρως. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 25 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με επτά οχήματα.

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI- ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΥΡΗΚΑΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ > 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ > 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Την Κυριακή 24 Μαρτίου, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας για τη διάσωση ενός ατόμου, ύστερα από πτώση του σε δύσβατη βραχώδη
περιοχή, στο Ημεροβίγλι Θήρας. Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα διάσωσης από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας και την Ορειβατική Ομάδα
Έρευνας Διάσωσης της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., με 9 πυροσβεστικούς υπαλλήλους
και δύο οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν σε απόκρημνο σημείο τραυματισμένο τον D.S. 24 ετών, Καναδικής καταγωγής και τον μετέφεραν,
με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού σε ασφαλές σημείο, όπου τον
παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Νεκρός εντοπίστηκε ο Α.Γ. 38 ετών, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
σε μονοκατοικία, επί της οδού Λαβυρίνθου, στην
Κομοτηνή, του νομού Ροδόπης. Στο συμβάν, για το
οποίο η Υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε την Ω/00:43,
επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα,
ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν μικρές υλικές
ζημιές στη μονοκατοικία.
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ΦΩΤΟ:EUROKINISSI - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΕΛΙ ΗΛΕΙΑΣ > 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Μεγάλη δασική πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 2 Απριλίου στο προστατευόμενο Δάσος της Στροφυλιάς, στην
περιοχή του Κουνουπελίου, ανάμεσα στην Ηλεία και στην δυτική Αχαΐα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους με 35 οχήματα, 21 άτομα πεζοπόρο τμήμα, αλλά και με την συνδρομή εναέριων μέσων, ενός Ε/Π και δύο Α/
φων τύπου Canadair, έδωσαν ολονύχτιες μάχες προκειμένου να διασώσουν το σπάνιο οικοσύστημα. Το έργο της κατάσβεσης
δυσχέρανε το γεγονός ότι το δάσος αποτελείται κυρίως από πεύκα. Ωστόσο επικρατούσε αισιοδοξία ότι η φωτιά θα τεθεί
εγκαίρως υπό έλεγχο, με σύμμαχο τον καιρό, καθώς οι άνεμοι ήταν ασθενείς 4-5 μποφόρ. Το έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν οι δήμοι Ανδραβίδας, Κυλλήνης και η Περιφέρεια Ηλείας με δύο βυτιοφόρα και τρία μηχανήματα έργου. Το δάσος της
Στροφυλιάς είναι ένα εθνικό πάρκο 22.000 στρεμμάτων που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ και το Δίκτυο Natura, ενώ
με μια πρώτη εκτίμηση κάηκαν περίπου 2.000 στρέμματα πευκοδάσους.

ΔΡΑΜΑ > 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ > 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Ω/19:25 στις 17 Απριλίου, σε αποθηκευτικό χώρο του Οινοποιείου ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. στην περιοχή Καλή
Βρύση του δήμου Προσοτσάνης Δράμας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Δράμας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νευροκοπίου επενέβησαν
άμεσα με δέκα πυροσβεστικούς υπαλλήλους και τέσσερα οχήματα.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές
σε γεωργικά μηχανήματα (τρακτέρ, ραντιστικά, φορτωτές, λιπάσματα,
φυτοφάρμακα και διάφορα εργαλεία), ενώ διασώθηκε το τμήμα της
αποθήκης που χρησιμοποιείται για την ωρίμανση του ξυδιού.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Ω/22:09 στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στον εξοπλισμό
και στο κτίριο, ενώ στη μονάδα που καταστράφηκε
κατέληγε το σύνολο του
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