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ΑΕΡΟΠΗ 2019

A

σκηση ετοιμότητας, με την κωδική ονομασία «Αερόπη 2019» οργανώθηκε στις
21 Μαΐου, από τον 6ο Πυροσβεστικό
Σταθμό Αθηνών, σε υπόγειο βανοστάσιο του δικτύου μέσης πίεσης, της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.
(Ε.Δ.Α.Α.), επί της Λεωφόρου Κύμης, στο Δήμο Αχαρνών.
Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε απεγκλωβισμό τραυματισμένου εργαζόμενου και διαρροή φυσικού αερίου,
οφειλόμενη σε λειτουργικό πρόβλημα της εγκατάστασης.
Με την πρώτη αναφορά του συμβάντος από το Κέντρο
Άμεσης Επέμβασης (ΚΕ.Α.Ε.) της Ε.Δ.Α.Α. κινητοποιήθηκαν οι επιχειρησιακές μονάδες όλων των εμπλεκομένων
φορέων. Ο επικεφαλής-συντονιστής, Διοικητής του 6ου
Π.Σ. Αθηνών, Πύραρχος Νικόλαος Μπάλσης με την άφιξή
του, εκτίμησε την κατάσταση και οργάνωσε ομάδες διάσωσης, πυρόσβεσης και υποστήριξης. Για την διάσωση
του ατόμου αναπτύχθηκε διασωστικός τρίποδας και οι
πυροσβεστικοί υπάλληλοι, της ομάδας διάσωσης, φορώντας όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος κατέβηκαν
στο βανοστάσιο, χρησιμοποιώντας υλικά αντιεκρηκτικού
τύπου και ανιχνευτή εκρηκτικών. Η ομάδα υποστήριξης

που βρισκόταν εκτός του βανοστασίου, ασφάλισε και
απέκλεισε σε ακτίνα 20 μέτρων την περίμετρο του σημείου, ενώ παράλληλα, η ομάδα πυρόσβεσης ετοίμασε
εγκατάσταση ύδατος χαμηλής πιέσεως, για την αντιμετώπιση πιθανής ανάφλεξης του αερίου. Οι υπάλληλοι
της εταιρείας που έφτασαν στο σημείο, έθεσαν όλες τις
βάνες εκτός λειτουργίας και ανάμεναν εντολή για την
έναρξη της αποσυμπίεσης. Η άσκηση ολοκληρώθηκε με
την παραλαβή του τραυματία από το Ε.Κ.Α.Β., την ολοκλήρωση του εξαερισμού στο βανοστάσιο και τον τελικό
έλεγχο με συσκευή ανίχνευσης, για τη διαπίστωση των
φυσιολογικών συνθηκών αέρα. Συνολικά έλαβαν μέρος
14 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε οχήματα από τον
6ο Π.Σ. Αθηνών, εργαζόμενοι της Ε.Δ.Α.Α., το Ε.Κ.Α.Β και
η ΕΛ.ΑΣ.
Την άσκηση παρακολούθησαν ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ
Νικόλαος Σπαής, ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πύραρχος Παναγιώτης Νιάφας οι Διευθυντές Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύου, Βασίλειος
Βασιλείου, Στέλιος Μπουτσίνης, Νεκτάριος Αποστολάκης
και η Διευθύντρια Ασφάλειας Περιβάλλοντος και Φύλαξης, Νικολέττα Αργυροπούλου.
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