ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση
Αναδημοσίευση ενημέρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος
σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές της 23/07/2018
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2018
Μια δύσκολη και ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για όλη την Ελλάδα με επίκεντρο το
λεκανοπέδιο Αττικής όπου εκδηλώθηκαν μεγάλες πυρκαγιές σε κυρίως μεικτή ζώνη
αστικού και δασικού περιβάλλοντος.
Αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ωστόσο λόγω
των εξαιρετικά ακραίων καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα της μεγάλης έντασης των
ανέμων, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω:
α. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12:03 σε δασική έκταση, στην περιοχή Αέρας
στα Γεράνεια Όρη. Στο συμβάν επιχειρούν 68 οχήματα, 160 πυροσβέστες και 60
άτομα πεζοπόρο. Επιπλέον, την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν, 4 εθελοντικά
οχήματα, 20 υδροφόρες και 6 μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Αττικής, τους
δήμους Μεγαρέων, Λουτρακίου, Βάρης-Βουλιαγμένης και από τις ένοπλες δυνάμεις
τρία μηχανήματα έργου.
Τις επίγειες δυνάμεις συνέδραμαν από αέρος διαδοχικά, για να υπάρχουν πάντα
εναέρια μέσα πάνω από την πυρκαγιά από την έναρξή της, 5 Α/Φ CANADAIR και 5
Ε/Π. Οργανωμένα απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι των οικισμών Γαλήνη, Μαρούλα και
Πανόραμα.
β. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16.57 σε δασική έκταση, στη περιοχή
Καλλιτεχνούπολη του δήμου Ραφήνας - Πικερμίου Αττικής. Στην κατάσβεση
λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 15 εθελοντικά πυροσβεστικά
οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρο τμήμα ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 Α/Φ Canadair και
1 Ε/Π.
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Έγινε οργανωμένη απομάκρυνση ατόμων από το Λύρειο ϊδρυμα, καθώς και όλων
των κατασκηνώσεων της ευρύτερης περιοχής.
γ. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18:52 σε αγροτοδασική έκταση στη θέση
Πανόραμα στους Αγίους Αποστόλους Καλάμου του δήμου Ωρωπού. Στην
κατάσβεση λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα εκδηλώθηκαν 3 πυρκαγιές στον
Νομό Κορινθίας στις περιοχές Σουσάκι- Άγιοι Θεόδωροι, Ζεμενό Δήμου Κιάτου και
Ίσθμια του Δήμου Λουτρακίου.
Σε εξέλιξη επίσης είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13.56 σε αγροτοδασική
έκταση, στη θέση Μετόχι Βρυσσών, στα Χανιά Κρήτης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
υπάρχουν 6 εγκαυματίες. Οι 4 βρίσκονται στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης και θα
διακομιστούν στο ΚΑΤ, ενώ οι άλλοι 2 με ιδιωτικό μέσο πήγαν σε ιδιωτική κλινική
και εν συνεχεία διακομίστηκαν στον Ευαγγελισμό.
Τυχόν άλλες διακομιδές θα γίνουν στα νοσοκομεία Σισμανόγλειο, Ευαγγελισμός και
ΚΑΤ.
Λόγω της μεγάλης έκτασης και έντασης των πυρκαγιών και της επικινδυνότητάς
τους, η χώρα μας υπέβαλε αίτημα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας, για διεθνή συνδρομή σε εναέρια και επίγεια μέσα.
Έχει συγκληθεί το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για την
εκτίμηση της παρούσας κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.
Όσοι από τους συμπολίτες μας βρίσκονται πλησίον των πυρκαγιών παρακαλούνται
να απομακρύνονται έγκαιρα για τη δική τους ασφάλεια και για να μην
παρεμποδίζουν το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση.
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