
 

Πάτρα, 16 Απριλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ:  Συμμετοχή Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ε.Σ. Πατρών και Αμαλιάδας σε άσκηση αντιμετώπισης 

τροχαίου ατυχήματος με πυρκαγιά και εγκλωβισμό οδηγών 

 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Πατρών συμμετείχε από κοινού με το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Αμαλιάδας, σε άσκηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Αμαλιάδας και τη συνδρομή του Ε.Κ.Α.Β. και της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Απριλίου 2019, στην Αμαλιάδα, με  
αντικείμενο την αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος με πυρκαγιά και εγκλωβισμό οδηγού. 

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε σύγκρουση δύο οχημάτων, συνεπεία της οποίας το ένα 
τυλίχθηκε στις φλόγες. Στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας φτάνουν άμεσα στο 
σημείο του συμβάντος και προχωρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ ο οδηγός του 
δέχεται τις πρώτες βοήθειες από Εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στο 
δεύτερο όχημα, που έχει παραμορφωθεί, βρίσκεται εγκλωβισμένος ο οδηγός του. Οι 
Πυροσβέστες ασφαλίζουν το όχημα και με τη χρήση υδραυλικών και άλλων εργαλείων 
προχωρούν στη διάνοιξή του. Όντας πλέον το αυτοκίνητο προσβάσιμο και ασφαλές, Εθελοντές 
Σαμαρείτες και Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζουν με τον άμεσο 
απεγκλωβισμό του οδηγού, ακινητοποιώντας τον χρησιμοποιώντας γιλέκο και σανίδα 
ακινητοποίησης, αφού πρώτα του δίνουν τις πρώτες βοήθειες εντός του οχήματος. Στο τέλος 
της άσκησης ο τραυματίας οδηγός διακομίζεται στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Για τις ανάγκες της άσκησης, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Ε.Ε.Σ. Πατρών και Αμαλιάδας, διέθεσε δύναμη 14 Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών, ένα 
ασθενοφόρο όχημα, ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού και όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 



Η άσκηση, που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, άφησε άριστες εντυπώσεις για τις 
δυνατότητες των δύο υπηρεσιών και κυρίως για το επίπεδο συνεργασίας τους, στους 
αξιωματικούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
και σε όσους ακόμη την παρακολούθησαν. 

  

  

  

  

   



  

  

  

 


