Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος
Τακτική ενημέρωση από την Εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού
Σώματος
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022
Τακτική ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του
Π.Σ. λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, πραγματοποίησε σήμερα
στις 17:00, η Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Ανθυποπυραγός
Τζίμα Ραφαέλα, από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων στο Μαρούσι.
Ακολουθεί το κείμενο της ενημέρωσης:
«Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Την τελευταία εβδομάδα το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε 652 αστικές
πυρκαγιές, 826 παροχές βοηθείας και 272 δασικές πυρκαγιές εκ των οποίων οι 39 το
τελευταίο 24ωρο.
Ταυτόχρονα όμως με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, από τη Δευτέρα
εκδηλώνονται στη χώρα μας ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Το Κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε:
Την Δευτέρα 22 Αυγούστου, στην Πτολεμαΐδα, 222 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων
από υπόγειους χώρους κατοικιών και επιχειρήσεων.
Την Τρίτη 23 Αυγούστου, στην Αττική, 164 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, 10 κλήσεις
για κοπές δέντρων και 12 κλήσεις για μεταφορά ατόμων σε ασφαλές σημείο.
Σήμερα, Τετάρτη 24 Αυγούστου, εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική
Υπηρεσία (ΕΜΥ) νέο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Για
προληπτικούς λόγους, στις 13:44 εκδόθηκε από το 112 προειδοποιητικό μήνυμα για
τις ραγδαίες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κεραυνούς που αναμένονται να
επικρατήσουν τις επόμενες 48 ώρες, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία,
καθώς και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στις Σποράδες, αλλά και σε περιοχές της
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και στη βόρεια και κεντρική Εύβοια.
Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και
περαιτέρω
κλιμάκωση,
εφόσον
απαιτηθεί,
προκειμένου
να
αντιμετωπιστούν πιθανοί κίνδυνοι από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,
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αλλά και πυρκαγιές εξαιτίας της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας που
αναμένεται.
Παρότι είμαστε ακόμα στην αντιπυρική περίοδο, δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση να υποτιμήσουμε τη δυναμική αυτού του φαινομένου. Σύμφωνα με την
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα, κατά τόπους και κατά
διαστήματα, θα είναι πάρα πολύ έντονα.
Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση σε όλους!
Στις περιοχές όπου εκδηλώνονται ή αναμένονται τα επικίνδυνα καιρικά
φαινόμενα θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.
Σε καμία περίπτωση δεν διασχίζουμε χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά
τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος
της εκδήλωσής τους.
Λαμβάνουμε μέτρα αυτοπροστασίας και ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των
αρμόδιων Αρχών.
Απαιτείται από όλους μας ιδιαίτερη προσοχή.
Σας ευχαριστώ!»
Δείτε το video της ενημέρωσης https://bit.ly/3AGkxCm
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