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➢ Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, η 2η 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 πόλη της 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 
«Διαρροή αερίου» από ρήξη αγωγού χαμηλής πίεσης, που προέκυψε κατά τις εξωτερικές εργασίες σε αποχετευτικό 
δίκτυο από Τρίτο Φορέα, ανατολικά της πόλης επί του παράδρομου της Λ. Γεωργικής Σχολής.



Θεσσαλονίκη - Τόπος διεξαγωγής της άσκησης

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ 

ΦΟΡΕΑ

Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ



Τόπος διεξαγωγής της άσκησης

ΑΓΩΓΟΣ PE Φ160mm

➢ Η Άσκηση ξεκίνησε στις 6:49 όπου υπάλληλος
εταιρείας security γνωστής αλυσίδας Super
Market, καλεί στο Τηλεφωνικό Κέντρο Άμεσης
Επέμβασης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για έντονη οσμή
αερίου στον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο.

➢ Προσέλευση του
Τεχνικού Επιφυλακής
Ανατολικής Περιοχής
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ο οποίος
πραγματοποιεί την
αρχική αυτοψία και
διαπιστώνει διαρροή
από το σωλήνα
πολυαιθυλενίου Φ160,
ο οποίος είναι
αποκαλυμμένος.

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



BANA 24-16

➢ Ο τεχνικός της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ασφαλίζει
την περιοχή της βλάβης και
ενημερώνει τον Επιχειρησιακό Τεχνικό
Επιφυλακής για τις ενέργειές του. Για
να εξαλείψει την διαρροή πρέπει να
κλείσει την βάνα 24-16 η οποία
διακόπτει την παροχή Φ.Α προς
εμπορικά καταστήματα μέχρις ότου
ολοκληρωθούν οι εργασίες
αποκατάστασης.

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



➢ Ο Επιχειρησιακός Τεχνικός Επιφυλακής καταφτάνει στον τόπο του
έκτακτου περιστατικού και καλεί την εργοληπτική εταιρεία να
επέμβει άμεσα με το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό,
προκειμένου να διορθωθεί η βλάβη.

➢ Ο Επιχειρησιακός Τεχνικός Επιφυλακής, αφού ενημερώσει για το
περιστατικό τον Υπεύθυνο Επιφυλακής και πάρει έγκριση, δίνει
εντολή στον τεχνικό να κλείσουν την βάνα 24-16 για την ασφαλή
διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου σε τμήμα του αγωγού, προς
αποκατάσταση της βλάβης.



➢ Προσέλευση στο συμβάν και ενημέρωση για την επιτόπου κατάσταση 
του Τεχνικού Επιφυλακής από τον Επιχειρησιακό Τεχνικό Επιφυλακής 
και τον Υπεύθυνο Επιφυλακής.

ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ-

ΒΑΝΑ 24-16

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ -
ΕΔΑ ΘΕΣΣ



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 Εργοληπτικής Εταιρείας



➢ 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 08:30 μ.μ. αντιμετωπίζοντας
με επιτυχία το περιστατικό που προσομοιώθηκε.


