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

Την Κυριακή 10 Μαρτίουστην ευρύτερη περιοχήΒίλιζας του ∆ήµου Κορω-πίου πραγµατοποιήθηκε από τηνΠυροσβεστική Υπηρεσία Κορω-πίου άσκηση ετοιµότητας πεδίουπλήρους ανάπτυξης µε την κωδι-κή ονοµασία «Εγκέλαδος 2019»,µε πολλαπλά σενάρια, για τηνδιαχείριση των συνεπειών µετάτην εκδήλωση έντονων σεισµι-κών φαινοµένων.Αντικειµενικός σκοπός τηςάσκησης ήταν η εκπαίδευση τουπροσωπικού της ΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας Κορωπίου και τωνλοιπών φορέων και οργανισµώνπου συµµετείχαν σε αυτήν, στηναντιµετώπιση έκτακτης ανάγκηςκαι διαχείρισης συνεπειών από

“Εγκέλαδος 2019”
Συµµετοχή των Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. σε άσκηση έκτακτης ανάγκης πολλαπλών σεναρίων

Στιγµιότυπα από τη διεξαγωγή της άσκησης
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την εκδήλωση σεισµικών φαινο-µένων.Στην άσκηση συµµετείχαν συνο-
λικά 345 άτοµα µε συντονιστήτον ∆ιοικητή της Π.Υ. ΚορωπίουΠύραρχο Μιχαήλ Χάλαρη.

Η άσκηση περιελάµβανε εννιάεπιµέρους σενάρια:• Το πρώτο σενάριο, αφορούσε
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τον εγκλωβισµό ενός ατόµου σεδιαµέρισµα πρώτου ορόφου,πολυώροφου κτηρίου διαµερι-σµάτων στο Κορωπί, το οποίοείχε υποστεί µερική κατάρρευσηαπό την εκδήλωση των σεισµι-κών φαινοµένων• Το δεύτερο περιελάµβανεκατάσβεση πυρκαγιάς ισόγειαςµονοκατοικίας από την πυροσβε-στική έξοδο, λόγω διαρροής καιανάφλεξης αγωγού φυσικού αερί-ου• Το τρίτο αφορούσε επιχείρησηαπεγκλωβισµού και διάσωσηςδιερχόµενου οδηγού από τοόχηµα του, το οποίο είχε προ-σκρούσει µετωπικά στα δοµικάστοιχεία φέροντος οργανισµούκτηρίου, που είχε καταρρεύσειστην περιοχή• Το τέταρτο προέβλεπε επιχεί-ρηση διάσωσης, µε την χρήσηδιασωστικού τρίποδα, εγκλωβι-σµένου ατόµου σε κτήριο που

SV1EBA ΦΥΤΣΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣSV1FYZ ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣSV1HER ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣSV1IXY ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣSV1JBF ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣSV1LHM ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣSV1OBV ΡΗΓΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣSV1OCA ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣSV1OMT ΑΓΟΥΡΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣSV1ONO ΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗSV1PDY ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣSV1PMG ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣSV1QVW ΧΙΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣSV1QXU ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑSV1QXX ΜΩΡΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣSV1QZV ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣSV1RSP ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣSV1SEB ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣSV1SEE ∆ΑΦΝΟΜΗΛΗ ΑΘΗΝΑSV1SEF ΚΛΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗSV1SEG ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣSV1SJH ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣSV4NYE ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝSY1AKF ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣSY1CEA ΦΟΥΡΝΟΓΕΡΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣSY1CJH ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Οι συµµετέχοντες στην άσκηση



9SV NEA Μάιος - Ιούνιος 2019

οεα εερ

είχε καταρρεύσει, µε κάθετηδιείσδυση• Το πέµπτο περιείχε παρουσία-ση και επίδειξη των δυνατοτήτωντης θερµικής κάµερας, σε επιχει-ρήσεις έρευνας και διάσωσηςεγκλωβισµένων ατόµων συνέπειακατάρρευσης κτηρίων λόγω σει-σµού• Το  έκτο σενάριο προέβλεπετην κατάσβεση πυρκαγιάς σεόχηµα, συνέπεια τροχαίου ατυχή-µατος• Το έβδοµο αφορούσε τηντοποθέτηση και το στήσιµο κινη-τού  χειρουργείου και σταθµούπρώτων βοηθειών, στη ψυχρήζώνη της πληγείσας περιοχής γιατην παροχή ιατρικής φροντίδαςστους τραυµατίες από τον σεισµό• Το όγδοο σενάριο προέβλεπετο στήσιµο δεξαµενής για τηνπαροχή ύδατος, λόγω καταστρο-φής του δικτύου ύδρευσης και

αποχέτευσης της περιοχής• Tέλος, το ένατο περιελάµβανετη σωστή διαλογή τραυµατιών(triage), ώστε να καθοριστούν οιπροτεραιότητες µεταφοράς τωντραυµατισµένων ατόµων, προκρι-µένου να διασωθούν όσο το δυνα-τόν περισσότερα άτοµα.Κατά τον χρόνο διεξαγωγής τηςάσκησης δόθηκαν επιπλέον τρίασυµβάντα εκτός του προκαθορι-σµένου σεναρίου, για να διαπι-στωθεί ο βαθµός ετοιµότητας καιενεργοποίησης των εµπλεκόµε-νων µέσων και φορέων.Την άσκηση παρακολούθησαν ο∆ιοικητής της ΠεριφερειακήςΠυροσβεστικής ∆ιοίκησης Αττι-κής Υποστράτηγος ΠΣ ΝικόλαοςΣπαής, ο ∆ήµαρχος Κρωπίας∆ηµήτριος Κιούσης, ο Αντιδή-µαρχος Κοινωνικής Προστασίαςκαι Πολιτισµού Κρωπίας Θοδω-ρής Γρίβας, υπηρεσιακοί παρά-

γοντες της ∆ιεύθυνσης ΠολιτικήςΠροστασίας της ΠεριφέρειαςΑττικής, εκπρόσωπος της Πολε-µικής Αεροπορίας από την µονά-δα Κ.Ε.Φ.Σ.Κ.Ι., σπουδαστές του∆ιϊδρυµατικού ∆ιατµηµατικούΠρογράµµατος ΜεταπτυχιακώνΣπουδών: «Ανάλυση και ∆ιαχεί-ριση Ανθρωπογενών και ΦυσικώνΚαταστροφών» του ΤΕΙ ΑΜΘκαι της Σχολής Ανθυποπυραγώντης Πυροσβεστικής Ακαδηµίας,τοπικοί φορείς και πλήθοςκόσµου, ενώ συµµετείχε πλήθοςεθελοντικών οργανώσεων τόσοµε άτοµα όσο και µε µέσα. Αναλυτικά συµµετείχαν: ΟιΟµάδες Έκτακτης Ανάγκης τηςΈνωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτε-χνών, η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσω-σης Αττικής, η Οµάδα ∆ιαχείρι-σης Κρίσεων Αττικής, ο Σύλλο-γος Εθελοντικής ∆ιασωστικήςΟµάδας Κρίσεων,  η Εθελοντική
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∆ασοπροστασία ΠυρόσβεσηςΓλυφάδας, η Εθελοντική Οµάδα∆ήµου Κρωπίας, η Οµάδα ∆έλτα(Οµάδα ∆ιάσωσης), ο ΣύνδεσµοςΕφέδρων Αξιωµατικών Αθηνών,ο Σύλλογος Εθελοντών ∆ασοπρο-στασίας Πάρνηθας, η ∆ασοπρο-στασία Παπάγου - Χολαργού, ηΕπίλεκτη Οµάδα Μαρκοπούλου –Κουβαρά, η Πολιτική Προστασία∆ήµου Παιανίας, η ΕθελοντικήΟµάδα Αντιµετώπισης Κατα-στροφών –Ε.ΟΜ.Α.Κ. Σπατών, η

Οµάδα ∆ιάσωσης Σώµα Σαµαρει-τών Χαλκίδας, η Οµάδα ∆ιάσω-σης Εύβοιας S.A.R.- 312 και ηΟµάδα Τµήµατα Ενεργών Εφέ-δρων Τ.ΕΝ.ΕΦ.Ο σκοπός της συµµετοχής τωνΟ.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. στην άσκηση ήταν:α) Η Ασφάλεια της διεξαγωγήςτης Άσκησης Πεδίου.β) Η διασύνδεση µε ασύρµατηεπικοινωνία των εθελοντικώνοµάδων µε τον συντονιστή τηςάσκησης κατά την διάρκειά της.

γ) Η επικοινωνία του ΚέντρουΕπιχειρήσεων της Άσκησης µε τοΚέντρο Επιχειρήσεων τηςΓ.Γ.Π.Π.Τα 26 µέλη των  Ο.Ε.Α που συµ-µετείχαν, είχαν την ευκαιρία ναεκπαιδευτούν σε πραγµατικέςκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης,να συνεργασθούν µε τις εµπλεκό-µενες υπηρεσίες και µε δεκάδεςάτοµα και ήταν πολύ αποτελε-σµατικοί στην τηλεπικοινωνιακήκάλυψη της άσκησης. ◘


