
«Πυρκαγιά σε άλσος πλησίον 
Σταθμού Διανομής» 

➢Νικολάου Πλαστήρα 20Α, Σίνδος
(ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



➢ Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, η 3η Άσκηση Ετοιμότητας
για το έτος 2017 της ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Στην επιτυχία της συνέβαλαν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες
και το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τη συμβολή των Αρχών και της αρμόδιας εργοληπτικής εταιρείας.

➢ Σκοπός της άσκησης που πραγματοποίησε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη ήταν:
• η δοκιμασία και o έλεγχος της πληρότητας των σχεδίων έκτακτης ανάγκης
• η απαιτούμενη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων δομών
• η βελτίωση του συντονισμού, της επικοινωνίας και του τρόπου διαχείρισης της πληροφορίας
• η αποτελεσματική αντιμετώπιση του έκτακτου συμβάντος

➢ Το σενάριο της άσκησης διαμορφώθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου και Άμεσης Επέμβασης και αφορούσε 
«Πυρκαγιά σε άλσος, εντός του οποίου βρίσκεται σταθμός Διανομής» επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα (έναντι 
αριθμού 20Α και πλησίον του Πολιτιστικού Κέντρου Σίνδου.



Θεσσαλονίκη - Τόπος διεξαγωγής της άσκησης

IRI 22-01 ΒΙ.ΠΕ.Θ.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΙΝΔΟΥ



Τόπος διεξαγωγής της άσκησης

➢ Η Άσκηση ξεκίνησε στις 17:44 όπου πολίτης αντιλαμβάνεται φωτιά σε άλσος στον οικισμό της Σίνδου, επί της οδού Ν.
Πλαστήρα (ένατι αριθμού 20Α, εντός του οποίου υπάρχει περιφραγμένη εγκατάσταση φυσικού αερίου. Άμεσα ειδοποιεί
το Τηλ. Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

➢ Προσέλευση του Τεχνικού Βάρδιας και Τεχνικού
Επιφυλακής Δυτικής Περιοχής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ο οποίος
επεμβαίνει και ενημερώνει για την έκταση της
Πυρκαγιάς.

➢ Ενημέρωση του Τηλεφωνικού
Kέντρου για την άφιξη του
τεχνικού στο συμβάν.



Θεσσαλονίκη - Τόπος διεξαγωγής της άσκησης

Ο Τεχνικός ενημερώνει τον Επιχειρησιακό Τεχνικό Επιφυλακής ότι λόγω της πυρκαγιάς δεν είναι εφικτή η πρόσβαση 
στον σταθμό και ότι για λόγους ασφάλειας πρέπει να διακόψει την κεντρική παροχή από το βανοστάσιο, κλείνοντας την 
βάνα μέσης πίεσης, η οποία διακόπτει την παροχή Φ.Α στον παρακείμενο οικισμό της Σίνδου (συνολικά 186 παροχές και 
1 GRM)

Ο Επιχειρησιακός Τεχνικός Επιφυλακής ενημερώνει τον Υπεύθυνο 
Επιφυλακής για το περιστατικό, ο οποίος δίνει την έγκριση για να 
κλείσουν την παροχή από το βανοστάσιο.



➢ Άμεση η επέμβαση της Π.Υ. και της ΕΛ.ΑΣ. στον τόπο του συμβάντος.



Τόπος διεξαγωγής της άσκησης

➢ Επεμβάσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο βανοστάσιο.

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ  B55

IRI 22-01



Τόπος διεξαγωγής της άσκησης

➢ Επεμβάσεις της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προκειμένου να κλείσει η βάνα στο Βανοστάσιο.



Προσέλευση ομάδας Άμεσης Επέμβασης της εργοληπτικής εταιρείας με το 
σύνολο των δυνάμεων προσωπικού και εξοπλισμού:

➢ Εκσκαφέας JCB με πνευματική σφύρα
➢ Οχήματα συγκόλλησης PE, Riser και Χαλύβδινων αγωγών
➢ Γερανοφόρο φορτηγό(παπαγαλάκι)
➢ Τεχνίτες, οδηγοί, χειριστές, συγκολλητές και εργάτες με τον επικεφαλή της 

αναδόχου εταιρείας



Επέμβαση ΕΔΑ ΘΕΣΣ & Εργοληπτικής Εταιρείας



Επέμβαση ΕΔΑ ΘΕΣΣ & Εργοληπτικής Εταιρείας



Επέμβαση ΕΔΑ ΘΕΣΣ & Εργοληπτικής Εταιρείας

Ο Επιχειρησιακός Τεχνικός Επιφυλακής
δίνει εντολή να ανοίξει την παροχή από
το βανοστάσιο Β55 ώστε να
αποκατασταθεί η τροφοδοσία με φυσικό
αέριο του χωριού της Σίνδου, και να
επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα η
πίεση του δικτύου Μέσης Πίεσης

Κατά την διάρκεια της αποκατάστασης πραγματοποιήθηκε αποσυμπίεση του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου 



➢ Στην Άσκηση Ετοιμότητας τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και
οδηγίες, ενώ επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες προληπτικές
ενέργειες και έλεγχοι του συστήματος διανομής φυσικού αερίου.

➢ Η άσκηση ολοκληρώθηκε στις 08:00 μ.μ. αντιμετωπίζοντας
με επιτυχία το περιστατικό που προσομοιώθηκε.


