Μεγάλη άσκηση έρευνας και διάσωσης
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 13:01

Μεγάλη άσκηση με τη συμμετοχή όλων των εθελοντικών οργανώσεων της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας, με σενάριο έρευνας και διάσωσης, διεξάγεται την Κυριακή 22/04/2018
στον Κίσσαβο.

Η άσκηση γίνεται από την Πολιτική Προστασία Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, την
8η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία στα πλαίσια α) της ετοιμότητας των εθελοντικών
οργανώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο τοπικό μητρώο πολιτικής προστασίας, β) της
γνωριμίας μεταξύ των μελών που συμμετέχουν και πλαισιώνουν τους Συλλόγους στις
επιχειρήσεις όποτε χρειασθεί, γ) της πρόληψης για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων λαθών που δημιουργούνται –παρουσιάζονται κατά την διάρκεια ενός πραγματικού
γεγονότος, δ) την καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων με τις
εθελοντικές οργανώσεις, ε) την επίλυση μετά το πέρας της άσκησης για την
βελτιστοποίηση της άμεσης και αποτελεσματικής βοήθειας προς την ΕΜΑΚ.

Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού συμβουλίου τονίστηκαν
τα εξής:

Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου: «Κάλλιον του
θεραπεύειν το προλαµβάνειν, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης. Έτσι η άσκηση αυτή γίνεται για
να υπάρχει η καλύτερη δυνατή οργάνωση και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έκτακτες
καταστάσεις, που πλέον είναι ιδιαίτερα συχνές. Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες
στην άσκηση και ευχόμαστε να έχουμε χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή».
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Αρχιπύραρχος Κων/νος Σκούπρας - Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας:
«Υπάρχει ήδη καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας. Η συγκεκριμένη άσκηση γίνεται με την πρωτοβουλία των
εθελοντικών οργανώσεων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η βοήθεια όλων των φορέων στο
έργο του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη».

Επιπυραγός Λάμπρος Κίτσιος - Διοικητής 8ης ΕΜΑΚ: «Η άσκηση οργανώθηκε και
σχεδιάστηκε με αφορμή τα τελευταία συμβάντα στον Όλυμπο με ορειβάτες. Πρόκειται για
μια άσκηση –αντιγραφή πραγματικού συμβάντος όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε συνεχώς.
Σκοπός της άσκησης είναι να αντιμετωπίσουμε τα όποια περιστατικά, να επιλύσουμε τα
προβλήματα που θα προκύψουν και να προετοιμαστούμε για παρόμοιες μελλοντικές
καταστάσεις».

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν εθελοντικά που είναι οι: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΕΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ. Ο ΕΟΣ Λάρισας παράλληλα πραγματοποιεί δωρεάν παραχώρηση της
διαμονής – διανυκτέρευσης του καταφυγίου Κισσάβου στην θέση ΚΑΝΑΛΟΣ το Σάββατο το
βράδυ και την Κυριακή ημέρα της άσκησης.

Η άσκηση με σενάριο έρευνας και διάσωσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Απριλίου
στο καταφύγιο του ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ στον Κίσσαβο, σε ρεαλιστικές συνθήκες με στόχο τον
καλύτερο συντονισμό των φορέων σε πραγματικά συμβάντα..

Το σενάριο το γνωρίζει μόνο η ΕΜΑΚ και θα δοθεί πριν την έναρξη στους συμμετέχοντες.

Χορηγός ενός μικρογεύματος και νερού για κάθε συμμετέχοντα θα είναι το Mikel, ενώ
ιδιώτης ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσεις την ανωνυμία του θα δωρίσει στην 8η ΕΜΑΚ ένα
drone για την βοήθεια σε περιπτώσεις διάσωσης.
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