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Γράφει ο Τάσος Χιώνης SV1QVW, Μέλος ∆.Σ., Μέλος Ε.Κ.Ε.Αν.

“Ε γκ έ λαδ ος 20 19 ”

Συµµετοχή των Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. σε άσκηση έκτακτης ανάγκης πολλαπλών σεναρίων

Τ

ην Κυριακή 10 Μαρτίου
στην ευρύτερη περιοχή
Βίλιζας του ∆ήµου Κορωπίου πραγµατοποιήθηκε από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου άσκηση ετοιµότητας πεδίου
πλήρους ανάπτυξης µε την κωδική ονοµασία «Εγκέλαδος 2019»,
µε πολλαπλά σενάρια, για την
διαχείριση των συνεπειών µετά
την εκδήλωση έντονων σεισµικών φαινοµένων.
Αντικειµενικός σκοπός της
άσκησης ήταν η εκπαίδευση του
προσωπικού της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κορωπίου και των
λοιπών φορέων και οργανισµών
που συµµετείχαν σε αυτήν, στην
αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης
και διαχείρισης συνεπειών από
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Στιγµιότυπα από τη διεξαγωγή της άσκησης

οεα εερ

την εκδήλωση σεισµικών φαινοµένων.
Στην άσκηση συµµετείχαν συνο-

λικά 345 άτοµα µε συντονιστή
τον ∆ιοικητή της Π.Υ. Κορωπίου
Πύραρχο Μιχαήλ Χάλαρη.

Η άσκηση περιελάµβανε εννιά
επιµέρους σενάρια:
• Το πρώτο σενάριο, αφορούσε
SV NEA Μάιος - Ιούνιος 2019
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τον εγκλωβισµό ενός ατόµου σε
διαµέρισµα πρώτου ορόφου,
πολυώροφου κτηρίου διαµερισµάτων στο Κορωπί, το οποίο
είχε υποστεί µερική κατάρρευση
από την εκδήλωση των σεισµικών φαινοµένων
• Το δεύτερο περιελάµβανε
κατάσβεση πυρκαγιάς ισόγειας
µονοκατοικίας από την πυροσβεστική έξοδο, λόγω διαρροής και
ανάφλεξης αγωγού φυσικού αερίου
• Το τρίτο αφορούσε επιχείρηση
απεγκλωβισµού και διάσωσης
διερχόµενου οδηγού από το
όχηµα του, το οποίο είχε προσκρούσει µετωπικά στα δοµικά
στοιχεία φέροντος οργανισµού
κτηρίου, που είχε καταρρεύσει
στην περιοχή
• Το τέταρτο προέβλεπε επιχείρηση διάσωσης, µε την χρήση
διασωστικού τρίποδα, εγκλωβισµένου ατόµου σε κτήριο που
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Οι συµµετέχοντες στην άσκηση
SV1EBA
SV1FYZ
SV1HER
SV1IXY
SV1JBF
SV1LHM
SV1OBV
SV1OCA
SV1OMT
SV1ONO
SV1PDY
SV1PMG
SV1QVW
SV1QXU
SV1QXX
SV1QZV
SV1RSP
SV1SEB
SV1SEE
SV1SEF
SV1SEG
SV1SJH
SV4NYE
SY1AKF
SY1CEA
SY1CJH

ΦΥΤΣΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΓΟΥΡΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΙΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΩΡΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΑΦΝΟΜΗΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΛΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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είχε καταρρεύσει, µε κάθετη
διείσδυση
• Το πέµπτο περιείχε παρουσίαση και επίδειξη των δυνατοτήτων
της θερµικής κάµερας, σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
εγκλωβισµένων ατόµων συνέπεια
κατάρρευσης κτηρίων λόγω σεισµού
• Το έκτο σενάριο προέβλεπε
την κατάσβεση πυρκαγιάς σε
όχηµα, συνέπεια τροχαίου ατυχήµατος
• Το έβδοµο αφορούσε την
τοποθέτηση και το στήσιµο κινητού χειρουργείου και σταθµού
πρώτων βοηθειών, στη ψυχρή
ζώνη της πληγείσας περιοχής για
την παροχή ιατρικής φροντίδας
στους τραυµατίες από τον σεισµό
• Το όγδοο σενάριο προέβλεπε
το στήσιµο δεξαµενής για την
παροχή ύδατος, λόγω καταστροφής του δικτύου ύδρευσης και

αποχέτευσης της περιοχής
• Tέλος, το ένατο περιελάµβανε
τη σωστή διαλογή τραυµατιών
(triage), ώστε να καθοριστούν οι
προτεραιότητες µεταφοράς των
τραυµατισµένων ατόµων, προκριµένου να διασωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα.
Κατά τον χρόνο διεξαγωγής της
άσκησης δόθηκαν επιπλέον τρία
συµβάντα εκτός του προκαθορισµένου σεναρίου, για να διαπιστωθεί ο βαθµός ετοιµότητας και
ενεργοποίησης των εµπλεκόµενων µέσων και φορέων.
Την άσκηση παρακολούθησαν ο
∆ιοικητής της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής ∆ιοίκησης Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Νικόλαος
Σπαής, ο ∆ήµαρχος Κρωπίας
∆ηµήτριος Κιούσης, ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας
και Πολιτισµού Κρωπίας Θοδωρής Γρίβας, υπηρεσιακοί παρά-

γοντες της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής, εκπρόσωπος της Πολεµικής Αεροπορίας από την µονάδα Κ.Ε.Φ.Σ.Κ.Ι., σπουδαστές του
∆ιϊδρυµατικού ∆ιατµηµατικού
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών: «Ανάλυση και ∆ιαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών
Καταστροφών» του ΤΕΙ ΑΜΘ
και της Σχολής Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας,
τοπικοί φορείς και πλήθος
κόσµου, ενώ συµµετείχε πλήθος
εθελοντικών οργανώσεων τόσο
µε άτοµα όσο και µε µέσα.
Αναλυτικά συµµετείχαν: Οι
Οµάδες Έκτακτης Ανάγκης της
Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης Αττικής, η Οµάδα ∆ιαχείρισης Κρίσεων Αττικής, ο Σύλλογος Εθελοντικής ∆ιασωστικής
Οµάδας Κρίσεων, η Εθελοντική
SV NEA Μάιος - Ιούνιος 2019
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∆ασοπροστασία Πυρόσβεσης
Γλυφάδας, η Εθελοντική Οµάδα
∆ήµου Κρωπίας, η Οµάδα ∆έλτα
(Οµάδα ∆ιάσωσης), ο Σύνδεσµος
Εφέδρων Αξιωµατικών Αθηνών,
ο Σύλλογος Εθελοντών ∆ασοπροστασίας Πάρνηθας, η ∆ασοπροστασία Παπάγου - Χολαργού, η
Επίλεκτη Οµάδα Μαρκοπούλου –
Κουβαρά, η Πολιτική Προστασία
∆ήµου Παιανίας, η Εθελοντική
Οµάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών –Ε.ΟΜ.Α.Κ. Σπατών, η

10

SV NEA Μάιος - Ιούνιος 2019

Οµάδα ∆ιάσωσης Σώµα Σαµαρειτών Χαλκίδας, η Οµάδα ∆ιάσωσης Εύβοιας S.A.R.- 312 και η
Οµάδα Τµήµατα Ενεργών Εφέδρων Τ.ΕΝ.ΕΦ.
Ο σκοπός της συµµετοχής των
Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. στην άσκηση ήταν:
α) Η Ασφάλεια της διεξαγωγής
της Άσκησης Πεδίου.
β) Η διασύνδεση µε ασύρµατη
επικοινωνία των εθελοντικών
οµάδων µε τον συντονιστή της
άσκησης κατά την διάρκειά της.

γ) Η επικοινωνία του Κέντρου
Επιχειρήσεων της Άσκησης µε το
Κέντρο Επιχειρήσεων της
Γ.Γ.Π.Π.
Τα 26 µέλη των Ο.Ε.Α που συµµετείχαν, είχαν την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν σε πραγµατικές
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
να συνεργασθούν µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και µε δεκάδες
άτοµα και ήταν πολύ αποτελεσµατικοί στην τηλεπικοινωνιακή
κάλυψη της άσκησης.
◘

