Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεκπαίδευση Κινητής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της Πολεμικής
Αεροπορίας (ΠΑ) με το Σώμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. του
Τμήματος Αθηνών

Από την Τρίτη 28 έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019, πραγματοποιείται στη 206 Πτέρυγα
Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) συνεκπαίδευση της Κινητής Ομάδας Αντιμετώπισης
Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το Σώμα Σαμαρειτών, Διασωστών και
Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. του Τμήματος Αθηνών. Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός επισκέφτηκε τους εθελοντές στο πεδίο της άσκησης με σκοπό
να παρακολουθήσει από κοντά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ.
αλλά και μέρος της συγκεκριμένης συνεκπαίδευσης με την Πολεμική Αεροπορία. Στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας από τον Πρόεδρο, Dr. Αντώνιο Αυγερινό και τον
Διοικητή της 206ΠΑΥ, Ταξίαρχο (Μ) Γεώργιο Δρόσο.
Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης, θα διενεργηθούν εκπαιδεύσεις και επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης εγκλωβισμένων θυμάτων σε χώρο ερειπίων από σεισμό, στον ειδικά διαμορφωμένο
στίβο ερειπίων που διαθέτει η 206 ΠΑΥ, ενώ οι Σαμαρείτες θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με
τον ειδικό φορητό διασωστικό εξοπλισμό και μηχανήματα διάτρησης και κοπής διαφόρων
οικοδομικών υλικών και διάνοιξης οπών για τη δημιουργία διόδων σε ερείπια κτιρίων.
Η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (KOMAK) συστάθηκε το 2000, μετά το σεισμό, που
έπληξε την Αθήνα και έχει ως αποστολή την οργάνωση και εκτέλεση επιχειρήσεων αντιμετώπισης
καταστροφών σε εγκαταστάσεις της ΠΑ. Υπό ειδικές συνθήκες, κατόπιν εγκρίσεως του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ΓΕΕΘΑ, επεμβαίνει προς όφελος των λοιπών Κλάδων των ΕΔ ή του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Το προσωπικό της ΚΟΜΑΚ έχει εκπαιδευθεί στο αντίστοιχο σχολείο της 206 ΠΑΥ, σε διασωστικά
σχολεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), καθώς και σε αντίστοιχα στρατιωτικά σχολεία
«Urban Search and Rescue» (USAR) στην Ελβετία, τη Γαλλία και το Ισραήλ. Στελέχη της ΚΟΜΑΚ
έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) και τα Σχολεία Υποβρύχιων Αποστολών,
Aυτοδυτών, Ναυαγωσωστών και Μηχανοσωστών της 206 ΠΑΥ.

