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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η ϋκδοςη, αποτελεύ την δεϑτερη ςτη ςειρϊ, ηλεκτρονικό, του Πυροςβεςτικοϑ Μουςεύου.
Παρϊλληλα εύναι η δεϑτερη, ςυμπληρωμϋνη ϋκδοςη τησ πρώτησ – ϋντυπησ του 2007, που
εκδϐθηκε απϐ το Αρχηγεύο του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ, με τον ύδιο τύτλο και τουσ ύδιουσ
ςυγγραφεύσ.
Όπωσ ϋγραφε ο πρϐλογοσ τησ Ά ϋκδοςησ:
«ςκοπόσ εύναι να παρουςιαςτεύ μια από τισ ςημαντικϋσ δρϊςεισ του Πυροςβεςτικού Σώματοσ,
αυτό τησ προςταςύασ των λιμϋνων και τησ ναυτοπυρόςβεςησ. Στη ςυγκεκριμϋνη ϋκδοςη, γύνεται
μια ιςτορικό προςϋγγιςη τησ παρουςύασ των Λιμενικών Πυροςβεςτικών Σταθμών από την
ύδρυςό τουσ μϋχρι και ςόμερα. Παρουςιϊζονται πυρκαγιϋσ ςε πλούα και λιμϋνεσ πριν το 1930, την
ύδρυςη του ςύγχρονου Πυροςβεςτικού Σώματοσ, η ύδρυςη των πρώτων Λιμενικών
Πυροςβεςτικών Σταθμών, η λειτουργύα τουσ, η δρϊςη τουσ και η ιςτορικό τουσ διαδρομό.
Επύςησ παρουςιϊζεται η οργϊνωςό τουσ και ζητόματα του προςωπικού τουσ. Σημαντικό μϋροσ
αυτόσ τησ ϋκδοςησ αποτελεύ η παρουςύαςη των πυροςβεςτικών πλοιαρύων που διαθϋτει το
Πυροςβεςτικό Σώμα, τα τεχνικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ, και η ιςτορύα τησ ονοματοθεςύασ τουσ,
καθώσ και οι κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ των Λιμενικών Πυροςβεςτικών Σταθμών. Στο τελευταύο
μϋροσ υπϊρχει ςχετικό αρθρογραφύα ςτα επύςημα περιοδικϊ του Π.Σ. ςχετικό βιβλιογραφύα από
εκδόςεισ του Α.Π.Σ, περιγραφϋσ μεγϊλων ςυμβϊντων ςε πλούα, από την Πυροςβεςτικό
Επιθεώρηςη καθώσ και ενδεικτικϊ ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα των τελευταύων ετών για τα
πυροςβεςτικό δραςτηριότητα ςε πλούα.»
Με την παροϑςα Β΄ ϋκδοςη του βιβλύου, προςτύθενται οι τελευταύεσ εξελύξεισ ςτο ςημαντικϐ
αυτϐ τομϋα του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ, τα νϋα πυροςβεςτικϊ πλούα και τα τεχνικϊ τουσ
χαρακτηριςτικϊ, καθώσ περιςςϐτερα ςτοιχεύα ςτισ ιςτορικϋσ αναφορϋσ τησ πυροπροςταςύασπυρϐςβεςησ λιμϋνων- πλούων ςτη χώρα μασ.
Ιωάννησ ταμούλησ
Αντιπύραρχοσ
Δημήτριοσ Γκαναβίασ
Επιπυραγόσ
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Ά Έκδοςησ
Η πατρύδα μασ με τον ιδιαύτερο νηςιωτικϐ χαρακτόρα τησ, τη μακραύωνη ναυτικό παρϊδοςη
του λαοϑ μασ ϋχει καταφϋρει να αναδεύξει την Ελληνικό ναυτιλύα πρωτεϑουςα δϑναμη ςε
παγκϐςμιο επύπεδο, με αποτϋλεςμα να αποτελεύ ςόμερα, βαςικϐ παρϊγοντα τησ Εθνικόσ
οικονομύασ, ειςφϋροντασ ςταθερϊ ςυναλλαγματικοϑσ πϐρουσ, απαςχολώντασ μεγϊλο τμόμα
του ανθρώπινου δυναμικοϑ τησ χώρασ και δημιουργώντασ μια ςειρϊ παρϊλληλων
δραςτηριοτότων (ναυπηγικϋσ- μηχανολογικϋσ εργαςύεσ, διοικητικϐ προςωπικϐ ναυτιλιακών
εταιρειών, πρακτϐρευςη πλούων).
Σα ελληνικϊ λιμϊνια εύναι αναπϐςπαςτο και κϑριο οργανικϐ ςτοιχεύο αυτόσ τησ μεγϊλησ
εθνικόσ δραςτηριϐτητασ, εξαςφαλύζοντασ τη μεταφορϊ επιβατών, πρώτων υλών και
εμπορευμϊτων. Αποτελοϑν ϋνα κϐμβο ανϊπτυξησ και πολϑπλευρησ λειτουργύασ εμπορικών,
επιχειρηματικών και ευρϑτερα κοινωνικών εξελύξεων, διαςυνδεμϋνα πλόρωσ με τισ τοπικϋσ
κοινωνύεσ αλλϊ και τισ ευρϑτερεσ περιοχϋσ που εξυπηρετοϑν.
Οι νϋεσ υποδομϋσ και οι νϋεσ υπηρεςύεσ που παρϋχονται ςτισ λιμενικϋσ εγκαταςτϊςεισ,
δημιουργοϑν αυξημϋνεσ απαιτόςεισ, ιδιαύτερα ςτον τομϋα τησ αςφϊλειασ.
Σο Πυροςβεςτικϐ ώμα ςτο πλαύςιο τησ αποςτολόσ του, να παρϋχει αςφϊλεια και προςταςύα
τησ ζωόσ και τησ περιουςύασ των πολιτών και του κρϊτουσ , απϐ τουσ κινδϑνουσ των
πυρκαγιών, θεομηνιών και ϊλλων καταςτροφών, ϋχει την ευθϑνη και τον επιχειρηςιακϐ
ςχεδιαςμϐ τησ καταςτολόσ των πϊςησ φϑςεωσ πυρκαγιών και την παροχό κϊθε εύδουσ
δυνατόσ ςυνδρομόσ για τη διϊςωςη των ατϐμων και υλικών αγαθών που απειλοϑνται απϐ
αυτϋσ και ςτουσ χώρουσ των λιμϋνων.
Για το ςκοπϐ αυτϐ ϋχει δημιουργόςει τουσ Πυροςβεςτικοϑσ Λιμενικοϑσ ταθμοϑσ, ςτα μεγϊλα
λιμϊνια τησ χώρασ, με εξειδικευμϋνο πυροςβεςτικϐ προςωπικϐ και ειδικϐ εξοπλιςμϐ, για να
μπορεύ να εγγυϊται με τον καλϑτερο τρϐπο την πυροπροςταςύα τουσ.
Αντιςτρϊτηγοσ Αντρϋασ Κϐησ, Αρχηγϐσ Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ,
Αθόνα 2007
Β Έκδοςησ
Η ςτρατηγικό θϋςη των λιμανιών τησ πατρύδασ μασ ςε ςυνδυαςμϐ με τη δυναμικϐτητα τησ
ναυτιλύασ και το φυςικϐ κϊλλοσ τησ χώρασ μασ, προςφϋρουν πανύςχυρο πλεονϋκτημα ςτισ
μεταφορϋσ και τον τουριςμϐ. Η αςφϊλεια των λιμενικών εγκαταςτϊςεων αποτελεύ αναγκαύο
ςυςτατικϐ τησ ςϑγχρονησ μορφόσ και οργϊνωςόσ τουσ, ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ νϋεσ
απαιτητικϋσ εξελύξεισ των διεθνών αλυςύδων μεταφορών και εφοδιαςμοϑ. Με την ενύςχυςη του
εξοπλιςμοϑ των Λιμενικών Πυροςβεςτικών ταθμών, τη διαρκό εκπαύδευςη και
μετεκπαύδευςη του προςωπικοϑ που τουσ ςτελεχώνει, αλλϊ και την γενικϐτερη επιχειρηςιακό
ετοιμϐτητα του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ, πυροπροςτατεϑουμε αποτελεςματικϊ τουσ λιμϋνεσ
τησ χώρασ μασ, οι οπούοι πλϋον ϋχουν ςημαύνουςα θϋςη ςτο δεύκτη Liner Shipping Connectivity
(LSCI), καταλαμβϊνοντασ το 2012, την 24η θϋςη παγκοςμύωσ, μεταξϑ 155 χωρών.
Αντιςτρϊτηγοσ ωτόριοσ Γεωργακϐπουλοσ, Αρχηγϐσ Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ,
Αθόνα 2013
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ
1. Οι πυρκαγιέσ πλοίων και λιμένων ςτο νέο Ελληνικό Κράτοσ μέχρι το 1930
Με τη ςϑςταςη του νϋου Ελληνικοϑ Κρϊτουσ, ςημειώθηκαν πολλϋσ και μεγϊλεσ καταςτροφικϋσ
πυρκαγιϋσ, που ϋπληξαν την κοινωνικό και την οικονομικό ζωό του τϐπου.
ημαντικϐτατεσ πυρκαγιϋσ ςημειώθηκαν ςε δεκϊδεσ πλούα ςτα ελληνικϊ χωρικϊ ϑδατα και ςε
λιμϊνια τησ χώρασ, με ςημαντικϐτατεσ απώλειεσ, αλλϊ το κυριϐτερο πλόττοντασ το κϑροσ και
την αξιοπιςτύα του κρϊτουσ, το οπούο αδυνατοϑςε να προςτατϋψει τα πλούα ελληνικών και
ξϋνων ςυμφερϐντων, που βριςκϐταν εντϐσ τησ εδαφικόσ και θαλϊςςιασ κυριαρχύασ του.
Απϐ μια ιδιαύτερα ςημαντικό ςειρϊ ϊρθρων του Επιπυραγοϑ ε.α Βϑρωνα Δϊβου, που
δημοςιεϑτηκε ςτο περιοδικϐ Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη,1 βαςιςμϋνη ςε ςελύδεσ εφημερύδων
εποχόσ, ςταχυολογοϑμε πολλϋσ αναφορϋσ για πυρκαγιϋσ ςε πλούα ςτην ελληνικό επικρϊτεια
και κυρύωσ ςτα μεγϊλα λιμϊνια:
25-8-1873
20-8-1874
30-6-1877
28-8-1880
2-11-1890
14-1-1892
5-10-1898
21-7-1900
27-12-1900
2-5-1902
24-8-1903
18-7-1904
22-9-1905
30-3-1906
29-7-1906
26-1-1907

Νορβηγικϐ πλούο ςτη Μυτιλόνη
«Φιακϐ βρύκιο» ςτη ϑρο
Πλούο ςτο λιμϊνι τησ Κυλλόνησ Ηλεύασ
Ατμϐπλοιο «Ευρώπη» ςτη Πϑλο
Ατμϐπλοιο ςτην Κϋρκυρα
«Βρύκι Ευςτρϊτιοσ» ςτην ακτό Κϊςου με ξυλοφορτύο
Πλούο ςτο λιμϊνι Ζϋασ
Πλούο «Γεώργιοσ Κοϑτςησ» ςτο τελωνεύο Πειραιϊ,
Νορβηγικϐ πλούο «Ρϋλτη Νύξον» ςτον Πειραιϊ,
Πλούο «Εϑβοια» ςτην ακτό Σςελεπό ςτον Πειραιϊ,
Ατμϐπλοιο «Θρϊκη» ανοικτϊ του ουνύου ,
Αυςτριακϐ ατμϐπλοιο ςτην Πϊτρα,
«Εϑδρομο πλούο Μιαοϑλησ» ςτον Πειραιϊ
Πλούο «τ.τρϋι» ςτον Πειραιϊ,
Ατμϐπλοιο «αμψών» μεταξϑ Κϋρκυρασ- Πειραιϊ,
Ρώςικο πλούο «Βας.Ολγα» ςτον Πειραιϊ.

Σα ςυμβϊντα πυρκαγιών ςε πλούα ςτουσ ελληνικοϑσ λιμϋνεσ θα ςυνεχιςθοϑν με μεγϊλη
ςυχνϐτητα, μϋχρι και την ύδρυςη του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ (Π) το 1930. Απϐ την ύδια
πηγό,2 ςταχυολογοϑμε επύςησ παρϐμοια ςυμβϊντα:
21-2-1908
30-9-1908
14-12-1908
28-3-1909
17-6-1909
28-3-1910

Γερμανικϐ ατμϐπλοιο «Κϑθνοσ» ςτον Πειραιϊ
Ατμϐπλοιο «Καλϊμαι» ςτον Πειραιϊ
Ατμϐπλοιο «Πριγκύπιςςα Ελϋνη» ςτον Πειραιϊ
Πλούο ςτο λιμϊνι Πειραιϊ με φορτύο θειαφιοϑ
Γερμανικϐ πλούο με ναφθαλύνη ςτον Πειραιϊ
Ατμϐπλοιο «Κλεοπϊτρα» ςτην ακτό Σζελϋπη ςτον Πειραιϊ

«Φωηιές και καπνοί πάνω από ηην Ελλάδα 1831-1930», περιοδικό Πσροζβεζηική Επιθεώρηζη, ηεύτη
18-22, 1989-1990.
2
Όπως σποζημείωζη 1.
1
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3-9-1910
23-3-1911
11-7-1911
6-1-1913
10-1-1913
23-1-1913
18-2-1913
11-8-1913
17-9-1913
19-1-1914
6-8-1914
21-9-1914
20-2-1915
7-5-1915
29-5-1915
26-8-1915
5-3-1916
9-5-1923
10-9-1923
5-8-1925
22-8-1925
14-2-1926
2-7-1927
23-11-1927
10-1-1928
23-6-1928
12-5-1930

Αυςτροαμερικϊνικο πλούο «Ταλύα» ςτην Πϊτρα
Ατμϐπλοιο «Ληξοϑριο» ςτη Ζϊκυνθο
Γερμανικϐ ατμϐπλοιο «Παρϊλιοσ» ςτα Φανιϊ
«Τπερωκεϊνιο Μακεδονύα» ςτη ϑρο
Ατμϐπλοιο «Ερμοϑπολισ» ϋξω απϐ το Λαϑριο
φορτηγύδα με βαμβϊκι ςτην ακτό Σςελεπό ςτον Πειραιϊ
Ατμϐπλοιο «Θϋτισ» ςτην ακτό Σςελεπό ςτον Πειραιϊ
Υορτηγϐ πλούο «πϑροσ Μαρκϋτησ» ςτον Πειραιϊ
Υορτηγϐ πλούο «Φρόςτοσ Μαρκϋτησ» ςτο ακρωτόριο Μαλϋασ
Αγγλικϐ φορτηγϐ «Κομπϊρ» ςτο λιμϊνι τησ Θεςςαλονύκη
Ρωςικϐ ατμϐπλοιο «Γουνϐνα» ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ
Ατμϐπλοιο «Ανθύππη» ςτον Πειραιϊ
Πλούο «Αργοςτϐλιον» ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ
Υορτηγύδα ςτην Ακτό Σςελεπό ςτον Πειραιϊ
Ατμϐπλοιο «Ομϐνοια» ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ
Ατμϐπλοιο κοντϊ ςτισ Υλϋβεσ
Πλούο «Κϑθηρα» ςτην Αντώνιο Ακτό ςτον Πειραιϊ,
Αγγλικϐ ατμϐπλοιο «εςιολϋτ» ςτη Φύο με φορτύο θειαφιοϑ
Υορτηγϐ ατμϐπλοιο «Ανθύππη» ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ
Ρυμουλκϐ πλούο «Βϐτρυλ» τησ εταιρύασ Λιπαςμϊτων ςτον Πειραιϊ
Ατμϐπλοιο «Ευαγγελύςτρια» ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ
Ιςπανικϐ ατμϐπλοιο «αντιϋγκο» ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ
Ατμϐπλοιο «ϑροσ» ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ
Μεγϊλη φορτηγύδα ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ
Υορτηγϐ πλούο «Δϋςποινα Λαιμοϑ» με γαιϊνθρακα ςτο λιμϊνι του
Πειραιϊ
Ιταλικϐ φορτηγϐ πλούο «Κϋνταυροσ» ςτον ϐρμο τησ Δραπετςώνασ
Αγγλικϐ φορτηγϐ πλούο μεταξϑ Αμοργοϑ και Ανϊφησ

Οι πυρκαγιϋσ αυτϋσ, τϐςο ςτισ λιμϋνεσ ϐςα και ςτα πλούα, δημιοϑργηςαν ιδιαύτερη αύςθηςη
ςτην κοινό γνώμη, που αποτυπώνεται ςτον Σϑπο τησ εποχόσ. Απϐ μια ςϑντομη ϋρευνα ςτο
ηλεκτρονικϐ αρχεύο εφημερύδων τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ,3 απϐ την αθηναώκό εφημερύδα
«Εμπρϐσ» ςταχυολογόςαμε δημοςιεϑματα, που αναφϋρονται ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ πυρκαγιϋσ,
μεταφϋροντασ το κλύμα τησ εποχόσ.

3

http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html , Ιζηοζελίδα ηης Εθνικής Βιβλιοθήκης ηης Ελλάδος.

7

Εφημερίδα ΕΜΠΡΟ 19-10-1909Εφημερίδα ΕΜΠΡΟ 18-9-1913

Εφημερίδα ΕΜΠΡΟ 14-2-1926 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟ 23-11-1927
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Εφημερίδα ΕΜΠΡΟ 24-6-1928
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2. ύςταςη Πυροςβεςτικών Λιμενικών ταθμών
Με τον ιδρυτικϐ νϐμο του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ Ν.4661/1930: «Περύ διοργανώςεωσ
Πυροςβεςτικόσ Τπηρεςύασ εν τω Κρϊτει», που δημοςιεϑεται ςτισ 12-5-1930, προβλϋπεται ςτο
ϊρθρο 2, η δημιουργύα Λιμενικών Πυροςβεςτικών ταθμών (Λ.Π..), διακρινϐμενων εισ α΄ και β΄
τϊξεωσ.
ϑμφωνα με το ϊρθρο 3 του ύδιου Νϐμου, η ςκοπϐσ τησ ςϑςταςησ Λιμενικών Πυροςβεςτικών
ταθμών εισ λιμϋνασ, εύναι «η καταςτολό τω εν τω λιμϋνι πυρκαγιών και η παροχό ςυνδρομόσ
εισ τουσ Πυροςβεςτικοϑσ ταθμοϑσ. Οι Λιμενικού Πυροςβεςτικού ταθμού αποτελοϑν
εξαρτόματα των Πυροςβεςτικών ταθμών».
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ Αρχιπυροςβέςτη Πυροςβέςτη Πυροςβέςτη Πυροςβέςτε

ΛΙΜΕΝΙΚΟ σ Πλοηγόσ
σ Α΄ Σάξεωσ
σ Α΄ Σάξεωσ σ Β΄ Σάξεωσ,
ΣΑΘΜΟ
Πλοηγόσ
Α΄Σϊξησ
1
1
1
3
Β΄Σϊξησ
1
2
3
Οργανική δύναμη των Λιμενικών Πυροςβεςτικών ταθμών
Λύγουσ μόνεσ μετϊ την ύδρυςη του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ, ςτισ 9-9-1930, ςτο λιμενύςκο του
Αγύου Γεωργύου ςτον Πειραιϊ, εκδηλώνεται πυρκαγιϊ ςε χυμϋνα καϑςιμα ςτη θϊλαςςα. Η
καταςτροφό εύναι τεραςτύων διαςτϊςεων, με ανθρώπινα θϑματα και δεκϊδεσ κατεςτραμμϋνα
ιςτιοφϐρα.
Οι περιγραφϋσ εύναι πραγματικϊ ςυγκλονιςτικϋσ:
«…’Ανθρωποι αλλόφρονεσ επόδουν εισ την φλεγομϋνην θϊλαςςα κινδυνεύοντεσ εξ ύςου να
εύρουν εντόσ αυτόσ οικτρόον θϊνατον καθ΄ όςον και η θϊλαςςα εφλϋγετο όπωσ και τα επ’ αυτόσ
πλωτϊ… Φωναύ ςπαρακτικαύ ηκούοντο, ϊνθρωποι εθεώντο κολυμβώντεσ εν μϋςω τησ
φλεγομϋνησ θαλϊςςησ. Η θϋςισ των ανθρώπων αυτών όταν τραγικό. Εβυθύζοντο προςπαθούντεσ
με μακροβούτι να φθϊςουν εισ το βϊθοσ του κόλπου, όπου η θϊλαςςα όταν ελευθϋρα. Αλλ΄
ηναγκϊζοντο ταχϋωσ να ανϋλθουν εισ την επιφϊνεια διϊ να αναπνεύςουν και εκυκλούντο αμϋςωσ
από τασ φλόγασ, ςπεύδοντεσ να βυθιςτούν και πϊλιν…Άνθρωποι ημύκαυςτοι, παραμορφωμϋνοι
με την κόμην φλεγομϋνη ακόμη, με τα πρόςωπα των μαυριςμϋνα εςύροντο οιμώζοντεσ εισ την
ακτόν… Επύςησ ϋςπευςεν επύ τόπου ολόκληρη η δύναμη του πυροςβεςτικού λόχου Πειραιώσ, η
οπούα ομού μετϊ τησ πυροςβεςτικόσ υπηρεςύασ τησ Στϊνταρ ηςχολόθη εισ την προφύλαξιν των
εν τη ξηρϊ εγκαταςτϊςεων. Κατϊ τη διαδρομό μϊλιςτα των αυτοκινότων τησ πυροςβεςτικόσ
υπηρεςύασ εν εξ αυτών ςυνεκρούςθη με τον καταβρεκτόρα του Δόμου, τον οπούον και
ανϋτρεψε…»4
Όπωσ όταν φυςικϐ μετϊ τη μεγϊλη αυτό καταςτροφό, ξεκύνηςε η ςυζότηςη τϐςο για την
ανεϑρεςη των αιτιών και των υπαιτύων τησ, ϐςο και ο δημϐςιοσ προβληματιςμϐσ για την
αςφϊλεια του λιμανιοϑ.
Φαρακτηριςτικϐ εύναι το πρωτοςϋλιδο δημοςύευμα5 με τον τύτλο:
«ΠΡΟΥΤΛΑΞΑΣΕ ΣΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ».

4
5

Εθημερίδα ΕΜΠΡΟ 9-9-1930.
Εθημερίδα ΕΜΠΡΟ 11-9-1930.
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Σο πρωτοςέλιδο δημοςίευμα τησ εφημερίδασ «ΕΜΠΡΟ» τησ 11-9-1930
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Μερικϋσ μϋρεσ μετϊ την καταςτροφό, προφανώσ υπϐ το βϊροσ τησ πύεςόσ τησ, ςτισ 6
Οκτωβρύου, με πρωτοβουλύα του Διευθυντό του Οργανιςμοϑ Λιμϋνοσ Πειραιϊ Δ. Γρηγορϊκη,
ςυγκαλεύται ςϑςκεψη με τουσ επικεφαλόσ του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ, τουσ διευθυντϋσ των
Αςφαλιςτικών Εταιριών και τουσ διευθυντϋσ τησ Ναυαγοςωςτικόσ Εταιρύασ.
τη ςϑςκεψη αποφαςύζεται η ςϑςταςη Πυροςβεςτικοϑ ταθμοϑ ςτο λιμϊνι, τϐςο για την
αντιμετώπιςη των πυρκαγιών ςτα πλούα, ϐςο και για την προςταςύα των αποθηκών που
βρύςκονταν ςτο χώρο του. Ωςτϐςο, ϐπωσ φϊνηκε η απϐφαςη παρϋμεινε για χρϐνια
απραγματοπούητη.
Επτϊ χρϐνια αργϐτερα εκδύδεται η υπ’ αριθ. 1240/29 τησ 7ησ Ιουνύου 1937 Απϐφαςη του
Τφυπουργοϑ Δημϐςιασ Αςφϊλειασ (τεϑχοσ Β΄-111.Υ.Ε.Κ.- 14/6/1937), με την οπούα ιδρϑεται,
ςτον Πειραιϊ, Λιμενικϐσ Πυροςβεςτικϐσ ταθμϐσ Α΄ τϊξεωσ, υπαγϐμενοσ ςτην Πυροςβεςτικό
Τπηρεςύα Πειραιώσ (Π.Τ. Πειραιώσ).
Ο ταθμϐσ θα ξεκινόςει τη λειτουργύα του, ςτισ 6 Δεκεμβρύου 1938, ςϑμφωνα με την υπ’ αριθ.
2523/29/22-12-1938 Απϐφαςη του Τφυπουργοϑ Δημϐςιασ Αςφϊλειασ (τεϑχοσ Β΄-2. Υ.Ε.Κ.
3/1/1939).
Η ύδρυςη και λειτουργύα του ταθμοϑ ςτην Π.Τ. Πειραιώσ, ϋγινε κυρύωσ για τισ ανϊγκεσ του
πολϋμου, για την πυροπροςταςύα των αποθηκευτικών χώρων ςτην χερςαύα ζώνη του λιμϋνοσ.
Οι πυροςβϋςτεσ του ταθμοϑ επενϋβαιναν ςε περιπτώςεισ πυρκαγιών ςε πλούα, με φορητϋσ
αντλύεσ που μεταφϋρονταν με ϐ,τι πλωτϊ μϋςα διϋθετε το Λιμεναρχεύο, αφοϑ την εποχό εκεύνη
δεν υπόρχαν πυροςβεςτικϊ πλοιϊρια.
τουσ μεγϊλουσ αεροπορικοϑσ βομβαρδιςμοϑσ του λιμανιοϑ του Πειραιϊ, ςτισ 23 Απριλύου
1941, «οι πυροςβϋςται ειργϊζοντο αςφαλώσ εισ μύαν κόλαςιν πυρόσ με όλασ τασ δυνϊμεισ των
και χωρύσ καν διακοπόν, αλλϊ εισ πούον κατϊ προτύμηςιν ςημεύον. Όταν ολόκληρον το λιμϊνι και
αι περύ αυτό εγκαταςτϊςεισ και οικοδομικϊ τετρϊγωνα εύχαν παραδοθεύ εισ τα φλόγασ; Και με τι
μϋςα να επεδύωκον τασ καταςβϋςεισ, όταν ούτε ϋνα ςυςτηματικόν πλωτόν πυροςβεςτικόν μϋςον
υπόρχε; Εν πϊςει περιπτώςει η περιοχό εύχε διαιρεθεύ εισ τρεισ τομεύσ και ϋκαςτοσ εξ αυτών εύχεν
ανατεθεύ εισ πυροςβεςτικϊ αγόματα υπό αξιωματικόν. Τερϊςτιαι αι καταςτροφαύ και τα
πυροςβεςτικϊ μϋςα αφαντϊςτωσ ανεπαρκό, με κατϊληξιν όλα τα τμόματα να απαςχοληθούν
μόνον με την μη περαιτϋρω επϋκταςιν του πυρόσ. Και η μη περαιτϋρω επϋκταςισ επεδιώχθη εισ
την ξηρϊν, εισ την οπούαν η κύνηςισ οχημϊτων και λοιπών πυροςβεςτικών μϋςων ότο κϊπωσ
ευχερόσ. Εντόσ του λιμϋνοσ, όμωσ, πωσ θα επιτυγχϊνετο τούτο; Όταν, όχι πυροςβεςτικόν, αλλ΄
ούτε απλούν, ςύνηθεσ πλωτόν μϋςον, ούτε βϊρκα δεν υπόρχε προσ προςπϋλαςιν των καιομϋνων
πλούων. Πλην δε τούτου, και αυτό η αναρρύχηςισεισ αυτϊ, ελλεύψει κλιμϊκων επύ πλωτών μϋςων ό
και κϊλων ακόμη αναρριχόςεωσ ότο αδύνατοσ, με κατϊληξιν ϊθικτα από πϊςησ απόψεωσ πλούα
να καταςτραφώςι από μεταδοθεύςαν εισ αυτϊ πυρκαώϊν ϊλλων πλούων. Τρομερόν το θϋαμα, αλλϊ
και η κατϊςταςισ απελπιςτικό. Ο Πειραιεύσ θα ηδύνατο να χαρακτηριςθό μητρόπολισ των
καταςτροφών και ερειπύων, τα οπούα ερεύπια ςυναντούςε κανεύσ, όχι μόνον εισ τα εκτεθεύςασ
περιοχϊσ, αλλϊ και εισ την ομούαν τησ Πηγϊδασ, Χαντζηκυριακεύου, Καλλιπόλεωσ και λοιπούσ
τομεύσ τησ πόλεωσ. Εργαςύα εξαντλιντικό, ςυνεχόσ και αδιϊλειπτοσ, με ξηρών τροφόν ανϊ χεύρασ
και γεύμα κατϊ την διϊρκειαν τησ εργαςύασ…Αι πυρκαύαύ πϊςη θυςύα ϋπρεπε, αν μη να
καταςβεςθούν, τουλϊχιςτον να εντοπιςθούν, διότι ϊλλωσ η καταςτροφό θα ϋφθανε μϋχρι το
Παςαλιμϊνι και Νϋον Φϊληρον. Και πρϊγματι, αναπνεύςαντεσ από τουσ ςυνεχεύσ βομβαρδιςμούσ,
η Πυροςβεςτικό Υπηρεςύα και εισ την περύπτωςην αυτόν ανταπεκρύθη πλόρωσ εισ τασ
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υποχρεώςεισ και την αποςτολόν τησ, επιτυχούςα, εισ την ξηρϊν τουλϊχιςτον, πλόρη εντοπιςμόν
μιασ κολϊςεωσ πυρόσ και μη περαιτϋρω κατατροφόν τησ πόλεωσ». 6
Μετϊ την απελευθϋρωςη, το πρώτο πλωτϐ μϋςο του ταθμοϑ αποτελεύ ϋνα πλοιϊριο που
περιόλθε ςτο Δημϐςιο απϐ τη λεύα του πολϋμου. Σο πλοιϊριο αυτϐ παραχωρόθηκε αρχικϊ ςτη
Διεϑθυνςη Θαλαςςύων Μεταφορών απϐ την οπούα και παραδϐθηκε, αργϐτερα, ςτον
Πυροςβεςτικϐ Λιμενικϐ ταθμϐ, ο οπούοσ για τη μηχανικό λειτουργύα του, χρηςιμοπούηςε
ιδιωτικϐ προςωπικϐ.
Ο τϐτε Διοικητόσ τησ Δ.Π.Τ. πϐλεωσ Πειραιώσ Πϑραρχοσ Σςιρωγιϊννησ Αντώνιοσ, ο οπούοσ εύχε
αντιληφθεύ τη ςπουδαιϐτητα τησ πυραςφϊλειασ του λιμανιοϑ του Πειραιϊ, προχώρηςε ςτη
διατϑπωςη ςχετικοϑ αιτόματοσ με αναφορϋσ και παραςτϊςεισ προσ τον Οργανιςμϐ Λιμϋνοσ
Πειραιώσ, για την ενύςχυςη τησ λιμενικόσ πυροπροςταςύασ. ε αυτό του την προςπϊθεια βρόκε
αρωγοϑσ και τον Ναυτικϐ Διοικητό Πλούαρχο του Πολεμικοϑ Ναυτικοϑ Λαμπρινϐπουλο
Γεώργιο και τον Κεντρικϐ Λιμενϊρχη, Πλούαρχο του Λιμενικοϑ ώματοσ Γεωργακϐπουλο
Ανδρϋα.
Σελικϊ, οι προςπϊθειεσ ευοδώθηκαν και με την υπ’ αριθ. 145 τησ 19ησ Ιουλύου Πρϊξησ του Δ..
του Οργανιςμοϑ Λιμϋνοσ Πειραιώσ, που εγκρύθηκε με την υπ’ αριθ. 24890/1946 Απϐφαςη του
Τπουργοϑ Δημοςύων Έργων, αποφαςύςθηκε η καταςκευό τεςςϊρων ακϐμη πυροςβεςτικών
Τποςταθμών ςτην περιοχό του κεντρικοϑ λιμανιοϑ. Μετϊ απϐ δυο χρϐνια, περύπου, τα
οικόματα αυτϊ αποπερατώθηκαν και παραδϐθηκαν για χρόςη ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα.
τισ 20 Υεβρουαρύου 1948 με την υπ’ αριθ. 316.Υ.56 Απϐφαςη τησ Π.Τ. Πειραιϊ λειτουργεύ ο Ε΄
Πυροςβεςτικϐσ ταθμϐσ Λιμϋνοσ Πειραιώσ με μεικτϐ προςωπικϐ απϐ τεχνικοϑσ υπαλλόλουσ
του Ο.Λ.Π. και Πυροςβϋςτεσ, καθώσ και με τρεισ βενζιναντλύεσ που παρϋλαβαν απϐ τον Ο.Λ.Π.,
ενώ την ύδια χρονιϊ λειτοϑργηςαν και οι υπϐλοιποι τϋςςερισ Πυροςβεςτικού Τποςταθμού, που
αναφϋρονται παραπϊνω.
τισ 8 Μαρτύου 1948, μετϊ απϐ ενϋργειεσ, πϊλι του Διοικητοϑ Πυροςβεςτικών Τπηρεςιών
Πϐλεωσ Πειραιώσ, η τρατιωτικό Διούκηςη Λιμϋνοσ, παραχώρηςε ςτο Λιμενικϐ Πυροςβεςτικϐ
ταθμϐ το ρυμουλκϐ ΣΑΝΑΓΚ 7, καναδικόσ καταςκευόσ και ςτισ 11 Δεκεμβρύου του ύδιου
ϋτουσ, ϊλλο ϋνα πλοιϊριο, το Σ.211, αμερικανικόσ καταςκευόσ, που μαζύ με το όδη υπϊρχον
πλοιϊριο (γερμανικϐ λϊφυρο) αποτελοϑν την πρώτη ςοβαρό πλωτό πυροςβεςτικό μονϊδα.
Σο γερμανικϐ πλούο 45 κϐρων, το ςιδερϋνιο ρυμουλκϐ 50 κϐρων και το ξϑλινο αμερικϊνικο 48
κϐρων, πόραν τα ονϐματα Π1 «ΜΕΛΙΣΑ», Π2 «ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΑΚΟ» και Π3 «ΙΜΑ»,
επώνυμα Πυροςβεςτών, του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ που ϋχαςαν τη ζωό τουσ κατϊ την
περύοδο του πολϋμου.
Σα πλοιϊρια επανδρώθηκαν με 6 κυβερνότεσ, 6 μηχανικοϑσ και 12 χειριςτϋσ, βοηθοϑσ
μηχανικοϑσ, απϐςτρατουσ του Πολεμικοϑ Ναυτικοϑ, με μιςθοδοςύα απϐ τον Ο.Λ.Π. και
Πυροςβϋςτεσ του Πυροςβεςτικοϑ Προςωπικοϑ, ωσ μϊχιμο προςωπικϐ.

6

Ιζηορία ηοσ Πσροζβεζηικού ώμαηος, ηοσ Πσράρτοσ ε.α. Β. Ζαθειρόποσλοσ.
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Υ.1.Σο Πυροςβεςτικό Πλοιάριο Π2 «ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΑΚΟ»

Υ.2. Σο Πυροςβεςτικό Πλοιάριο Π3 «ΙΜΑ»
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3. ύςταςη θέςεων κυβερνητών και μηχανικών πυροςβεςτικών πλοιαρίων.
Διοικητικέσ αλλαγέσ.
Με το Ν.1592/1950 (ΥΕΚ.Α΄292) δημιουργόθηκαν θϋςεισ Κυβερνητών και Μηχανικών
Πυροςβεςτικών Πλοιαρύων, καθώσ και θϋςεισ βοηθών Μηχανικών Φειριςτών.
Ακολοϑθηςε διαγωνιςμϐσ και κατϊταξη πυροςβεςτικών υπαλλόλων (17-2-1951) ςτον κλϊδο
των πλοηγών, που παρϋλαβαν τα πλοιϊρια απϐ τουσ τεχνικοϑσ του Ο.Λ.Π. καθιςτώντασ πλϋον
το προςωπικϐ του Λ.Π.. αμιγώσ πυροςβεςτικϐ.
Με την υπ’ αριθ. 1996/1951 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών (ΥΕΚ Β΄109) επανιδρϑεται
επύςημα ο Λιμενικϐσ Πυροςβεςτικϐσ ταθμϐσ Α΄ Σϊξεωσ Πειραιώσ, με δϑναμη τα τρύα
προαναφερϐμενα πλοιϊρια, λειτουργώντασ τουσ δϑο απϐ τουσ τϋςςερισ υποςταθμοϑσ,
καταργώντασ του ϊλλουσ δϑο. τισ 10-2-1969 προςλαμβϊνονται 5 ακϐμα πλοηγού τεχνικού
(ΥΕΚ 43 τ. Γ΄).
Με τον Α.Ν. 139/69 (ΥΕΚ 57/Α.3- 4-1969) μετονομϊςθηκαν οι βαθμού του Πυροςβεςτικοϑ
ώματοσ και ειδικϐτερα για τουσ πυροςβεςτικοϑσ υπαλλόλουσ των Λ.Π.. (Πυροςβϋςτεσ
Ειδικών Τπηρεςιών Πλοηγού κυβερνότεσ-μηχανικού) διαμορφώθηκαν ωσ εξόσ:













Επιπυραγϐσ Πλοηγϐσ Κυβερνότησ,
Πυραγϐσ Πλοηγϐσ Κυβερνότησ,
Τποπυραγϐσ Πλοηγϐσ Κυβερνότησ,
Ανθυποπυραγϐσ Πλοηγϐσ Κυβερνότησ.
Επιπυραγϐσ Πλοηγϐσ Μηχανικϐσ,
Πυραγϐσ Πλοηγϐσ Μηχανικϐσ,
Τποπυραγϐσ Πλοηγϐσ Μηχανικϐσ,
Ανθυποπυραγϐσ Πλοηγϐσ Μηχανικϐσ,
Αρχιπυροςβϋςτησ Πλοηγϐσ Μηχανικϐσ,
Τπαρχιπυροςβϋςτησ Πλοηγϐσ Μηχανικϐσ,
Πυροςβϋςτησ Πλοηγϐσ Μηχανικϐσ,
Δϐκιμοσ Πυροςβϋςτησ Πλοηγϐσ Μηχανικϐσ.

Σην 1η Αυγοϑςτου του 1974 λειτοϑργηςαν ςτο λιμϊνι του Πειραιϊ. καταργόθηκαν οι Λιμενικού
Πυροςβεςτικού Τποςταθμού και ςυγχωνεϑθηκαν ςτον κεντρικϐ Λιμενικϐ Πυροςβεςτικϐ
ταθμϐ. Σην ύδια ημερομηνύα ο Λ.Π.. ϊρχιςε να υπϊγεται διοικητικϊ απευθεύασ ςτη Διούκηςη
Πυροςβεςτικών Τπηρεςιών Πειραιώσ, ενώ μϋχρι τϐτε ανόκε ςτον πληςιϋςτερο Πυροςβεςτικϐ
ταθμϐ.
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4. Ίδρυςη λιμενικών πυροςβεςτικών ςταθμών ςτην υπόλοιπη Ελλάδα
Με το υπ’ αριθ. 850/1969 Β.Δ. (ΥΕΚ Α΄19-12-1969) ιδρϑεται Λιμενικϐσ Πυροςβεςτικϐσ
ταθμϐσ ςτη Θεςςαλονύκη, εξοπλιςμϋνοσ με ϋνα πυροςβεςτικϐ πλοιϊριο δϑο μηχανών,
υπαγϐμενοσ ςτη Διούκηςη Πυροςβεςτικών Τπηρεςιών Πϐλεωσ Θεςςαλονύκησ. Η λειτουργύα
του ξεκύνηςε την 1η Οκτωβρύου 1971, ςαν Τποςταθμϐσ υπαγϐμενοσ ςτο Β΄ Πυροςβεςτικϐ
ταθμϐ Θεςςαλονύκησ. Σην 1η Αυγοϑςτου 1974, λειτουργεύ ςαν κανονικϐσ ταθμϐσ, με πρώτο
Διοικητό τον Πυραγϐ Αλϋξανδρο Κλειοϑςη, προςωπικϐ 33 πυροςβεςτικών υπαλλόλων, με
μηχανικϐ εξοπλιςμϐ αποτελοϑμενο απϐ: δϑο (2) πυροςβεςτικϊ οχόματα, ϋνα (1) βοηθητικϐ
πλοιϊριο και το πυροςβεςτικϐ πλοιϊριο «ΝΑΤΑΡΦΟ ΒΟΣΗ». Ο Λιμενικϐσ Πυροςβεςτικϐσ
ταθμϐσ Θεςςαλονύκησ, ςτεγϊςθηκε ςε κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ ςτη χερςαύα ζώνη του
λιμϋνοσ, ιδιοκτηςύασ του οργανιςμοϑ Λιμϋνοσ Θεςςαλονύκησ.

Υ.3.Σο Πυροςβεςτικό Πλοιάριο Π4 «ΝΑΤΑΡΦΟ ΒΟΣΗ»
Με το Π.Δ.139/1979 (ΥΕΚ Α΄ 34/23-2-1979) ιδρϑθηκαν οι Λιμενικού Πυροςβεςτικού ταθμού
Καβϊλασ, Ελευςύνασ και Πατρών.
Ο Λιμενικϐσ Πυροςβεςτικϐσ ταθμϐσ Καβϊλασ, ιδρϑθηκε ωσ ςταθμϐσ Γ΄ Σϊξησ για να καλϑψει
τισ ανϊγκεσ πυραςφϊλειασ του λιμανιοϑ τησ πϐλεωσ και ξεκύνηςε τη λειτουργύα του ςτισ 25-71991.
Ο Λιμενικϐσ Πυροςβεςτικϐσ ταθμϐσ Ελευςύνασ ιδρϑθηκε ωσ ςταθμϐσ Γ΄ Σϊξησ, για την
πυραςφϊλεια του Λιμϋνοσ και του ϐρμου Ελευςύνασ, πλην ϐμωσ δεν λειτοϑργηςε.
Ο Λιμενικϐσ Πυροςβεςτικϐσ ταθμϐσ Πατρών ιδρϑθηκε ωσ ςταθμϐσ Γ΄ Σϊξησ για να καλϑψει τισ
ανϊγκεσ πυραςφϊλειασ του λιμανιοϑ τησ πϐλεωσ και ςτεγϊςθηκε ςε τμόμα του κτιριακοϑ
ςυγκροτόματοσ ςτο λιμϋνα Πατρών, με φροντύδα και δαπϊνεσ του Λιμενικοϑ Σαμεύου. Ξεκύνηςε
τη λειτουργύα του την 1η Ιουλύου 1980 (υπ’ αριθ. 26219Υ.101.3/16-6-1980 Απϐφαςη του

16

Τπουργοϑ Δημοςύασ Σϊξεωσ), ενώ η τελετό εγκαινύων ϋγινε ςτισ 10 Ιουλύου απϐ τον Νομϊρχη
ΑχαϏασ. Πρώτοσ Διοικητόσ του ταθμοϑ ο Επιπυραγϐσ Αντώνιοσ Σριαντϐπουλοσ, με προςωπικϐ
23 Πυροςβεςτικών Τπαλλόλων, ϋνα Πυροςβεςτικϐ Πλοιϊριο, τϋςςερα Πυροςβεςτικϊ οχόματα,
ϋνα βοηθητικϐ και τϋςςερισ φορητϋσ αντλύεσ.
Ο Λιμενικϐσ Πυροςβεςτικϐσ ταθμϐσ Ηρακλεύου ιδρϑθηκε ωσ ςταθμϐσ Γ΄ Σϊξησ με το Π.Δ.
205/91 (ΥΕΚ Α΄78) και ξεκύνηςε τη λειτουργύα ςτισ 17-10-1995.
Ο Λιμενικϐσ Πυροςβεςτικϐσ ταθμϐσ Ηγουμενύτςασ ιδρϑθηκε ωσ ςταθμϐσ Β΄ Σϊξησ με το Π.Δ.
82/95 (ΥΕΚ Α΄51) και ξεκύνηςε τη λειτουργύα του το Δεκϋμβριο του 2006.
Με το Π.Δ. 198/2004 (ΥΕΚ Α΄175 21-9-2004) ιδρϑθηκε ςτο Λαϑριο Αττικόσ Λιμενικϐσ
Πυροςβεςτικϐσ ταθμϐσ, ο οπούοσ μϋχρι και ςόμερα δεν ϋχει λειτουργόςει.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ
ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ
1. Αποςτολή, υπαγωγή, προςωπικό Λιμενικών Πυροςβεςτικών ταθμών
ϑμφωνα με την υπ’ αριθ. 5804 οικ. Υ. 109.1/17-2-2009 Τπουργικό Απϐφαςη (Κανονιςμϐσ
λειτουργύασ Λιμενικών Πυροςβεςτικών ταθμών), οι Λιμενικού Πυροςβεςτικού ταθμού του
Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ ϋχουν ωσ αποςτολό την πυραςφϊλεια των Λιμϋνων και Λιμενικών
Εγκαταςτϊςεων τησ χώρασ, την αντιμετώπιςη πυρκαγιών ςτα πϊςησ φϑςεωσ και μεγϋθουσ
πλούα, πλωτϊ μϋςα και εγκαταςτϊςεισ, που βρύςκονται ελλιμενιςμϋνα ό ςτην ευρϑτερη περιοχό
του λιμϋνοσ καθώσ και ςτην ξηρϊ, την παροχό βοηθεύασ ςε ϊτομα που κινδυνεϑουν ςτη
θϊλαςςα, την παροχό βοηθεύασ και αντιμετώπιςη καταςτροφών απϐ κατϊκλιςη υδϊτων ςτουσ
εςωτερικοϑσ χώρουσ των πλούων, πλωτών μϋςων και εγκαταςτϊςεων, την εκτϋλεςη κϊθε
ϊλλου καθόκοντοσ που απορρϋει απϐ ϊλλεσ διατϊξεισ και ϋχει ςχϋςη με την πυρϐςβεςη –
διϊςωςη ςτη θϊλαςςα.
Οι Λιμενικού Πυροςβεςτικού ταθμού υπϊγονται ςτισ Περιφερειακϋσ Διοικόςεισ ό ςτισ οικεύεσ
Πυροςβεςτικϋσ Διοικόςεισ Νομών και διακρύνονται ςε Α ́ Σϊξησ με δϑο
(2) πλούα (ϋνα
Κατηγορύασ ΑΙ και ϋνα πλούο Κατηγορύασ Α 2), και ςε Β ́ Σϊξησ με ϋνα (1) πλούο Κατηγορύασ Α2.
Έχουν οριςμϋνο τομϋα ευθϑνησ, που καθορύζεται απϐ την Περιφερειακό Διούκηςη
Πυροςβεςτικών Τπηρεςιών ςτην οπούα υπϊγονται. ε περύπτωςη εκδόλωςησ ςυμβϊντοσ,
εκτϐσ του τομϋα ευθϑνησ του Λιμενικοϑ Πυροςβεςτικοϑ ταθμοϑ, η αρμοδιϐτητα επϋμβαςησ
του πυροςβεςτικοϑ πλούου δϑναται να επεκταθεύ κατϐπιν ςχετικόσ εντολόσ του Αρχηγοϑ.
Σα πυροςβεςτικϊ πλούα (Π/Π) διατύθενται και κατανϋμονται ςτισ Περιφερειακϋσ Διοικόςεισ ό
ςτισ οικεύεσ Πυροςβεςτικϋσ Διοικόςεισ Νομών, με Απϐφαςη του Αρχηγοϑ Πυροςβεςτικοϑ
ώματοσ, κατϐπιν υποβολόσ ςχετικόσ πρϐταςησ απϐ τη Διεϑθυνςη Πλωτών Μϋςων και
υπϊγονται διοικητικϊ ςτο Αρχηγεύο Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ ό ςτον Περιφερειακϐ Διοικητό ό
ςτον Διοικητό Νομοϑ ό ςτο Διοικητό του Λιμενικοϑ Πυροςβεςτικοϑ ταθμοϑ, τισ εντολϋσ των
οπούων εκτελοϑν, εκτϐσ εϊν υπϊρχουν ειδικϐτερεσ διαταγϋσ του ΑΠ.
Ο Επιχειρηςιακϐσ ϋλεγχοσ των πυροςβεςτικών πλούων (Π/Π) ανόκει ςτο Αρχηγεύο
Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ ό ςτισ Περιφερειακϋσ Διοικόςεισ ό ςτισ οικεύεσ Πυροςβεςτικϋσ
Διοικόςεισ Νομών ςτισ οπούεσ ϋχουν διατεθεύ.
Σο προςωπικϐ των Λ.Π.. ανόκει ςτο πυροςβεςτικϐ προςωπικϐ και διακρύνεται ςτουσ:
 Πλοηγοϑσ – Κυβερνότεσ
 Πλοηγοϑσ – Μηχανικοϑσ
Οι οργανικϋσ τουσ θϋςεισ ανόκουν ςτην κατηγορύα των Ειδικών Καθηκϐντων.
Σα ζητόματα των πλοηγών και των πλωτών μϋςων των Λ.Π.. χειρύζονται απϐ το Αρχηγεύο του
Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ, απϐ τον Α’ Κλϊδο Πυροςβεςτικών Επιχειρόςεων και ςυγκεκριμϋνα
απϐ τη Διεϑθυνςη Πλωτών Πυροςβεςτικών Μϋςων.
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2. Απονεμόμενα μετάλλια διαμνημονεύςεων ςτουσ Αξιωματικούσ Πλοηγούσ του
Πυροςβεςτικού ώματοσ.
τουσ Αξιωματικοϑσ – Πλοηγοϑσ του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ, πϋρα απϐ τα κοινϊ παρϊςημα
και μετϊλλια των υπολούπων Αξιωματικών του Π.. απονϋμεται το μετϊλλιο τησ
διαμνημϐνευςησ τησ Ευδϐκιμησ Τπηρεςύασ Αξιωματικών- Πλοηγών.
Η διαμνημϐνευςη αυτό διακρύνεται ςε Α΄, Β΄και Γ΄ τϊξησ και απονϋμεται ωσ ακολοϑθωσ:
 Η διαμνημϐνευςη Α΄ τϊξησ, ςτουσ Πυρϊρχουσ, που ϋχουν ςυμπληρώςει δϑο ϋτη
ευδϐκιμησ υπηρεςύασ, ςτο βαθμϐ τουσ.
 Η διαμνημϐνευςη Β΄ τϊξησ, ςτουσ Αντιπυρϊρχουσ, που ϋχουν ςυμπληρώςει δϑο ϋτη
ευδϐκιμησ υπηρεςύασ, ςτο βαθμϐ τουσ.
 Η διαμνημϐνευςη Γ΄ τϊξησ, ςτουσ Επιπυραγοϑσ και Πυραγοϑσ, που ϋχουν ςυμπληρώςει
τρύα ϋτη ευδϐκιμησ υπηρεςύασ, ςτο βαθμϐ τουσ.
Σο μετϊλλιο τησ διαμνημϐνευςησ Ευδϐκιμησ Τπηρεςύασ-Πλοηγών εύναι κυκλικοϑ ςχόματοσ,
διαμϋτρου 35 χιλιοςτών και πϊχουσ 5 χιλιοςτών. Καταςκευϊζεται απϐ ορεύχαλκο και, ςτο ϊνω
μϋροσ, καταλόγει ςε κυκλικό ανϊρτηςη, διϊ τησ οπούασ διϋρχεται η ταινύα. το κϋντρο τησ
κϑριασ ϐψησ, απεικονύζεται, παρϊςταςη αρχαύου ελληνικοϑ πλούου. Περιμετρικϊ τησ
παρϊςταςησ, υπϊρχει ανϊγλυφο δϊφνινο ςτεφϊνι. Η ταινύα του μεταλλύου εύναι μεταξωτό,
κυματοειδόσ, πλϊτουσ 35 χιλιοςτών. το κϋντρο, φϋρει λωρύδα, πλϊτουσ 15 χιλιοςτών, μπλε
χρώματοσ και, εκατϋρωθεν αυτόσ, τρεισ (3) λωρύδεσ, πλϊτουσ 2, 3 και 5 χιλιοςτών αντύςτοιχα,
χρώματοσ κϐκκινου, πρϊςινου και μπλε. Η τϊξη του μεταλλύου υποδηλώνεται με την
προςϊρτηςη, ςτη διεμβολό του χιτωνύου, μικρογραφύασ επύχρυςησ, επϊργυρησ και χϊλκινησ
ϊγκυρασ, για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τϊξη.

Υ.4.Σο μετάλλιο τησ Διαμνημόνευςησ Ευδόκιμησ Τπηρεςίασ Αξιωματικών –Πλοηγών Α΄,
Β΄, Γ΄ τάξησ (από δεξιά προσ τα αριςτερά)
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3. Σα πυροςβεςτικά πλοιάρια των Λιμενικών Πυροςβεςτικών ταθμών
Μϋχρι το 1980, υπόρχαν τρύα πυροςβεςτικϊ πλοιϊρια ςτον Πειραιϊ, το Π1 «ΜΕΛΙΣΑ», το
Π2 «ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΑΚΟ», το Π3 «ΙΜΑ» και ϋνα ςτη Θεςςαλονύκη το Π4 «ΝΑΤΑΡΦΟ
ΒΟΣΗ».
Κατϊ τα ϋτη 1979-1980, με την ύδρυςη των Λιμενικών ταθμών Πατρών, Ελευςύνασ και
Καβϊλασ, ναυπηγόθηκαν ςε Ελληνικϊ Ναυπηγεύα και παραδϐθηκαν ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα
τϋςςερα νϋα πυροςβεςτικϊ πλοιϊρια, το Π5 «ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΟ ΦΡΗΣΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ»,
το Π 6 «ΑΡΦΙΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ», το
Π7 «ΑΡΦΙΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΕΖΙΝΗ», το Π8 «ΤΠΑΡΦΙΠΤΡΟΒΕΣΗ
ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΕΣΡΑΚΗ» καθώσ και ϋνα βοηθητικϐ μεταφορϊσ προςωπικοϑ το Π9
«ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΦΑΛΚΙΑ».

Υ.5.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο Π5 «ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΟ ΦΡΗΣΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ»

Υ.6.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο Π6 «ΑΡΦΙΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ»
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Υ.7.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο Π7 «ΑΡΦΙΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΕΖΙΝΗ»

Υ.8.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο μεταφοράσ προςωπικού Π9«ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΦΑΛΚΙΑ»
Σο 1988 παραλαμβϊνεται το πυροςβεςτικϐ πλοιϊριο Π10 «ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΑΒΒΑ
ΚΑΡΑΒΑΙΛΗ» και το 1993 το πυροςβεςτικϐ πλοιϊριο Π11 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
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Υ.9.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο Π10 «ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΑΒΒΑ ΚΑΡΑΒΑΙΛΗ»

Υ.10.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο Π11 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Σο 1999 υπογρϊφηκε ςϑμβαςη με την κϊλυψη του προγρϊμματοσ INTERREG-II με
ςυγχρηματοδϐτηςη απϐ το Β΄ Κοινοτικϐ Πλαύςιο τόριξησ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ για την
προμόθεια δϑο πυροςβεςτικών – διαςωςτικών πλούων ανοικτόσ θϊλαςςασ, τα οπούα και
παραδϐθηκαν το 2002,το Π13 « ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΑΤΛΟ ΚΟΤΡΣΗ» και το Π14
«ΑΝΣΙΠΤΡΑΡΦΟ ΗΛΙΑ ΓΚΑΣΟ».
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Υ.11.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο Π13 « ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΑΤΛΟ ΚΟΤΡΣΗ»

Υ.12.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο Π14 «ΑΝΣΙΠΤΡΑΡΦΟ ΗΛΙΑ ΓΚΑΣΟ»
Απϐ το 2009 ξεκύνηςε ςτο «ΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΝΕΩΡΙΟΝ ΤΡΟΤ» η ναυπόγηςη τριών (3)
πυροςβεςτικών πλούων. Σα πλούα ςυγχρηματοδοτόθηκαν απϐ την Ε.Ε. κατϊ 49.9%, εύναι
ςϑγχρονησ καταςκευόσ και τεχνολογύασ με τα πλϋον εξελιγμϋνα μϋςα αυτοματιςμοϑ και
ϋλεγχου. Σα ςϑγχρονα αυτϊ πλούα, ςόμερα ϋχουν ενταχθεύ ςτο ςτϐλο του Πυροςβεςτικοϑ
ώματοσ και εύναι το Π15 «ΑΡΦΗΓΟ Π ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», το Π16 «ΔΟΚΙΜΟ
ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΟΤΛΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ» και το Π17 «ΤΠΟΠΤΡΑΓΟ ΛΕΜΟΝΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΗ».

23

Υ.13.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο Π15 «ΑΡΦΗΓΟ Π.. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ»

Υ.14.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο Π16 «ΔΟΚΙΜΟ ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΟΤΛΙΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ»
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Υ.15.Σο πυροςβεςτικό πλοιάριο Π17«ΤΠΟΠΤΡΑΓΟ ΛΕΜΟΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ».

Απϐ το ςϑνολο των προαναφερϐμενων πλούων, ςε επιχειρηςιακό ετοιμϐτητα, βρύςκονται εννϋα
(9) Πυροςβεςτικϊ πλοιϊρια, ςτουσ ϋξι λειτουργοϑντεσ Λιμενικοϑσ Πυροςβεςτικοϑσ ταθμοϑσ.
Λϐγω παλαιϐτητασ, παραχωρόθηκαν με δωρεϊ ςτο Πολεμικϐ Ναυτικϐ τα πλούα, Π4
«ΝΑΤΑΡΦΟ ΒΟΣΗ», Π6 «ΑΡΦΙΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ», Π7
«ΑΡΦΙΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΕΖΙΝΗ».
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4. Σα τεχνικά χαρακτηριςτικά των πυροςβεςτικών πλοίων των Λιμενικών
Πυροςβεςτικών ταθμών

Υ.16. Π4 «Ναύαρχοσ Βότςησ»
(ϋχει αποςυρθεύ απϐ το ςτϐλο του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ)
Καταςκευή: 1969
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 Manneim TRHS 518 V12
Ιςχύσ μηχανών: 480 HP η κάθε μια (ςτισ 1585 rpm max)
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 5.000 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 2.700 λίτρα
Μήκοσ: 23,55 μέτρα
Πλάτοσ: 5,05 μέτρα
Βύθιςμα: 1,75 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 15 κόμβοι7
Κ.Ο.Φ.: 61,61 κόροι
Κ.Κ.Φ.: 28,45 κόροι

7

Ο κόμβος=νασηικό μίλι ανά 1 ώρα, 1 νασηικό μίλι =1852 μέηρα.
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Υ.17. Π5 «Ανθυποπυραγόσ Φρήςτοσ Μαρκόπουλοσ»
(ϋχει αποςυρθεύ απϐ το ςτϐλο του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ)

Καταςκευήσ 1979
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 G.M.
Ιςχύσ μηχανών: 675 HP η κάθε μια
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 3.350 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 2.500 λίτρα
Μήκοσ: 19,00 μέτρα
Πλάτοσ: 4,70 μέτρα
Βύθιςμα: 1,70 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 25,20 κόμβοι
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Υ.18. Π6 «Αρχιπυροςβέςτησ πυρίδων Κούρκουλοσ»
(ϋχει αποςυρθεύ απϐ το ςτϐλο του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ)

Καταςκευήσ 1979
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 G.M.
Ιςχύσ μηχανών: 675 HP η κάθε μια
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 3.350 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 2.500 λίτρα
Μήκοσ: 19,00 μέτρα
Πλάτοσ: 4,70 μέτρα
Βύθιςμα: 1,70 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 25,20 κόμβοι
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Υ.19. Π7 «Aρχιπυροςβέςτησ Παναγιώτησ Μεζίνησ»
(ϋχει αποςυρθεύ απϐ το ςτϐλο του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ)
Καταςκευή: 1979
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 G.M.
Ιςχύσ μηχανών: 675 η κάθε μια
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 3.350 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 2.500 λίτρα
Μήκοσ: 19,10 μέτρα
Πλάτοσ: 4,70 μέτρα
Βύθιςμα: 1,70 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 25,20 κόμβοι
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Υ.20. Π8 «Τπαρχιπυροςβέςτησ πυρίδων Πετράκησ»
Καταςκευήσ 1979
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 G.M.
Ιςχύσ μηχανών: 675 HP η κάθε μια
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 3.350 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 2.500 λίτρα
Μήκοσ: 19,00 μέτρα
Πλάτοσ: 4,70 μέτρα
Βύθιςμα: 1,70 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 25,20 κόμβοι
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Υ.21. Π10 «Πυροςβέςτησ άββασ Καραβαςίλησ»

Καταςκευήσ 1988
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 ΜΑΝ
Ιςχύσ μηχανών: 760 HP η κάθε μια
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 4.000 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 3.000 λίτρα
Μήκοσ: 21,5μέτρα
Πλάτοσ: 5,00 μέτρα
Βύθιςμα: 1,70 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 24 κόμβοι
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Υ.22. Π11 «Μακεδονία»
Καταςκευή: 1993,
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 M.Σ.U. 396 V16 TE
Ιςχύσ μηχανών: 2428 HP η κάθε μια (ςτισ 1940)
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 35.000 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 1.300 λίτρα
Μήκοσ: 33,50 μέτρα
Πλάτοσ: 8,10 μέτρα
Βύθιςμα: 2,40 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 22 κόμβοι
Κ.Ο.Φ.: 238,30 κόροι
Κ.Κ.Φ.: 63,00 κόροι
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Υ.23. Π13 «Πυροςβέςτησ Παύλοσ κούρτησ»
Καταςκευήσ 2002
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 DEUTZ Σ.Β.D. 620 V16
Ιςχύσ μηχανών: 2032 KW η κάθε μια
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 27.000 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 5.000 λίτρα
Μήκοσ: 38,10 μέτρα
Πλάτοσ: 8,06 μέτρα
Βύθιςμα: 2,42 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 22 κόμβοι
Κ.Ο.Φ.: 263,00 κόροι
Κ.Κ.Φ.: 50,20 κόροι
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Υ.24. Π14 «Aντιπύραρχοσ Ηλίασ Γκάτςοσ»

Καταςκευή: 2002
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 DEUTZ Σ.Β.D. 620 V16
Ιςχύσ μηχανών: 2032 KW η κάθε μια
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 27.000 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 5.000 λίτρα
Μήκοσ: 38,10 μέτρα
Πλάτοσ: 8,06 μέτρα
Βύθιςμα: 2,42 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 22 κόμβοι
Κ.Ο.Φ.: 263,00 κόροι
Κ.Κ.Φ.: 50,20 κόροι
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Υ.25. Π15 «Αρχηγόσ Π Κοκκινάκησ Αλκιβιάδησ»
Καταςκευή: 2011
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 MTU 16V 4000 M90
Ιςχύσ μηχανών: 2.720 KW η κάθε μια
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 27.000 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 5.000 λίτρα
Μήκοσ: 28,60 μέτρα
Πλάτοσ: 7,20 μέτρα
Βύθιςμα: 2,00 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 26 κόμβοι
Εκτόπιςμα: 145 τόνοι
Η μεταφορικό ικανϐτητα του εύναι με πλόρεσ φορτύο 30 ατϐμων. Για την πυρϐςβεςη διαθϋτει
δυο μηχανϋσ πυρϐςβεςησ και φορητϋσ αντλύεσ απϊντληςησ υδϊτων. Για τη διϊςωςη ανθρώπων
ςτη θϊλαςςα διαθϋτει ταχϑπλοο ςκϊφοσ.
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Υ.26. Π16 «Δόκιμοσ Πυροςβέςτησ Πούλιοσ Κωνςταντίνοσ»
Καταςκευή: 2011
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 MTU 16V 4000 M90
Ιςχύσ μηχανών: 2.720 KW η κάθε μια
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 27.000 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 5.000 λίτρα
Μήκοσ: 28,60 μέτρα
Πλάτοσ: 7,20 μέτρα
Βύθιςμα: 2,00 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 26 κόμβοι
Εκτόπιςμα: 145 τόνοι
Η μεταφορικό ικανϐτητα του εύναι με πλόρεσ φορτύο 30 ατϐμων. Για την πυρϐςβεςη διαθϋτει
δυο μηχανϋσ πυρϐςβεςησ και φορητϋσ αντλύεσ απϊντληςησ υδϊτων. Για τη διϊςωςη ανθρώπων
ςτη θϊλαςςα διαθϋτει ταχϑπλοο ςκϊφοσ.
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Υ.27. Π17 «Τποπυραγόσ Λεμονίδησ Ιωάννησ»
Καταςκευή: 2012
Κύριεσ Μηχανέσ: 2 MTU 16V 4000 M90
Ιςχύσ μηχανών: 2.720 KW η κάθε μια
Δεξαμενέσ πετρελαίου: 27.000 λίτρα
Δεξαμενέσ αφρού: 5.000 λίτρα
Μήκοσ: 28,60 μέτρα
Πλάτοσ: 7,20 μέτρα
Βύθιςμα: 2,00 μέτρα
Μέγιςτη Σαχύτητα: 26 κόμβοι
Εκτόπιςμα: 145 τόνοι
Η μεταφορικό ικανϐτητα του εύναι με πλόρεσ φορτύο 30 ατϐμων. Για την πυρϐςβεςη διαθϋτει
δυο μηχανϋσ πυρϐςβεςησ και φορητϋσ αντλύεσ απϊντληςησ υδϊτων. Για τη διϊςωςη ανθρώπων
ςτη θϊλαςςα διαθϋτει ταχϑπλοο ςκϊφοσ.

37

5. Η ονοματοθεςία των πυροςβεςτικών πλοιαρίων των Λιμενικών Πυροςβεςτικών
ταθμών
Σα Πυροςβεςτικϊ πλούα, κυρύωσ, πόραν τα ονϐματϊ τουσ απϐ πυροςβεςτικοϑσ υπαλλόλουσ
που ςε διϊφορεσ χρονικϋσ περιϐδουσ ςυνϋβαλαν ςτην ανϊπτυξη, την καταξύωςη και την
αναγνώριςη τησ προςφορϊσ του ώματοσ ςτο κοινωνικϐ ςϑνολο.
Π1 «ΜΕΛΙΣΑ»

Υ.28.
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Αρχιοδηγϐ Α΄Σϊξεωσ Θεϐδωρο Μελύτα, ο οπούοσ γεννόθηκε ςτην
Αθόνα και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1932. κοτώθηκε ςτην Καιςαριανό ςτισ
18 Δεκεμβρύου 1944.
Π2 «ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΑΚΟ»

Υ.29
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον ταθμϊρχη Β΄ Σϊξεωσ (576) Δημότριο Κυριακουλϊκο, ο οπούοσ
γεννόθηκε ςτο Λύμπερδο Γυθεύου Λακωνύασ και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το
1939. κοτώθηκε ςτισ 6 επτεμβρύου 1943 ςτη Μεςςηνύα.

38

Π3 «ΙΜΑ»

Υ.30
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Τποδιοικητό Β΄ Σϊξησ (63) Ιωϊννη ύμα, ο οπούοσ γεννόθηκε ςτην
Παραςκευό Αιγιαλεύασ ΑχαϏασ και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1931. κοτώθηκε
το Υεβρουϊριο του 1945 ςτο Περιςτϋρι Αττικόσ.
Π4 «ΝΑΤΑΡΦΟ ΒΟΣΗ»

Υ.31
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ το Ναϑαρχο Βϐτςη, ο οπούοσ γεννόθηκε ςτην Ύδρα το 1877, απϐφοιτοσ
τησ χολό Ναυτικών Δοκύμων, τοποθετόθηκε ςτο Θ/Κ ΤΔΡΑ ϐπου και ϋλαβε μϋροσ ςτο
θαλϊςςιο αποκλειςμϐ τησ Κρότησ ςτισ αρχϋσ 1897.τη διϊρκεια του Α΄ Βαλκανικοϑ Πολϋμου,
με τισ πρώτεσ ναυτικϋσ ςυμπλοκϋσ ςτισ 18 Οκτωβρύου του 1912, κυβερνώντασ το Σορπιλοβϐλο
11 ειςόλθε ςτο οχυρωμϋνο λιμϊνι τησ Θεςςαλονύκησ χωρύσ να γύνει αντιληπτϐσ, ϐπου και
εκτϐξευςε τρεισ τορπύλεσ κατϊ τησ τουρκικοϑ θωρηκτοϑ "Υετχύ Μπουλϋντ" 3.000 τϐνων, με
αποτϋλεςμα να βυθιςτεύ. Μετϊ απϐ την επιτυχύα του αυτό κυβϋρνηςε τα θωρηκτϊ Κιλκύσ και
Λόμνοσ και διετϋλεςε Ύπατοσ Αρμοςτόσ ςτην Κωνςταντινοϑπολη την περύοδο 1921 - 1922.
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Π5 «ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΟ ΦΡΗΣΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ»

Υ.32
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Ανθυποπυραγϐ Μαρκϐπουλο Φρόςτο, ο οπούοσ γεννόθηκε ςτη
Δρϊμα και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1969. Έχαςε τη ζωό του ςτισ 2
Οκτωβρύου 1975, ςτη Μυτιλόνη, απϐ κατϊρρευςη φλεγϐμενου κτιρύου, την ώρα που
προςπαθοϑςε να διαςώςει εγκλωβιςμϋνο ϊτομο.
Π6«ΑΡΦΙΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΚΟΤΡΚΟΤΛΟ»

Υ.33
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Αρχιπυροςβϋςτη Κοϑρκουλο πυρύδων, ο οπούοσ γεννόθηκε ςτην
Κϋρκυρα και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1970. Έχαςε τη ζωό του ςτισ 5
επτεμβρύου 1977, κατϊ τη διενϋργεια διϊςωςησ εγκλωβιςμϋνου ςε φρεϊτιο, ςτο χωριϐ
Καςτελλϊνοι Υϑρου Κϋρκυρασ.
Π7 «ΑΡΦΙΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΕΖΙΝΗ»

Υ.34
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Αρχιπυροςβϋςτη Παναγιώτη Μεζύνη, ο οπούοσ γεννόθηκε ςτο
χωριϐ Φιλιομϐδι Κορινθύασ και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1943. Έχαςε τη ζωό
του ςτισ 4 Υεβρουαρύου 1963, λϐγω ηλεκτροπληξύασ που υπϋςτη κατϊ τη διϊρκεια
κατϊςβεςησ πυρκαγιϊσ ςτο Κιϊτο.
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Π8 «ΤΠΑΡΦΙΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΠΕΣΡΑΚΗ»

Υ.35
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Τπαρχιπυροςβϋςτη Πετρϊκη πυρύδων, ο οπούοσ γεννόθηκε ςτην
Αγιϊ Κυδωνύασ Φανύων, το 1924 και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1951. τισ 11
επτεμβρύου 1971 ϋχαςε τη ζωό του, εξαιτύασ καθολικών εγκαυμϊτων που υπϋςτη, ϑςτερα απϐ
ϋκρηξη που ςημειώθηκε, κατϊ τη διϊρκεια κατϊςβεςησ πυρκαγιϊσ ςτα Φανιϊ.
Π9 «ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΦΑΛΚΙΑ»

Υ.36
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Πυροςβϋςτη Αςτϋριο Φαλκιϊ, ο οπούοσ γεννόθηκε ςτο χωριϐ
Δελϋρια Συρνϊβου, Λαρύςησ και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1972. Ο θϊνατϐσ
του, ςτισ 2 Ιουνύου 1977, οφειλϐταν ςτην ανατροπό του πυροςβεςτικοϑ οχόματοσ που
οδηγοϑςε, επιςτρϋφοντασ απϐ υπηρεςύα ςτο ςταθμϐ που υπηρετοϑςε, ςτο αεροδρϐμιο
Λαρύςησ.
Π10 «ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΑΒΒΑ ΚΑΡΑΒΑΙΛΗ»

Υ.37
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Πυροςβϋςτη Καραβαςύλη ϊββα, ο οπούοσ γεννόθηκε ςτην
Απηδεώνα ΑχαϏασ, το 1956 και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1981. τισ 20 Ιουλύου
1982, κατϊ την κατϊςβεςη πυρκαγιϊσ ςτην περιοχό τησ Ανθοϑπολησ, ςτην Πϊτρα, υπϋςτη
εγκαϑματα β΄ και γ΄ βαθμοϑ. Απεβύωςε τϋςςερισ ημϋρεσ αργϐτερα, ςτισ 24 Ιουλύου 1982, ςτο
401 Γενικϐ τρατιωτικϐ Νοςοκομεύο, ϐπου νοςηλευϐταν.
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Π11 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Υ.38
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ την μακραύωνη ιςτορικό περιοχό τησ Βορεύου Ελλϊδασ, για να
μνημονεϑει την ελληνικϐτητϊ τησ, μιασ και την περύοδο τησ παραλαβόσ του πλοιαρύου,
βριςκϐταν ςε εξϋλιξη, τα γεγονϐτα ςχετικϊ με την ονομαςύα του κοπιανοϑ κρϊτουσ.
Π13 « ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΠΑΤΛΟ ΚΟΤΡΣΗ»

Υ.39
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Πυροςβϋςτη κοϑρτη Παϑλο, ο οπούοσ γεννόθηκε το 1972 ςτην
Πϊτρα και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1996.Ο θϊνατϐσ του ςημειώθηκε ςτισ 15
Ιουλύου 1999, ςτη θϋςη Κρεμαςτϐσ Λαγϐσ ςτη Βϊρη, ϐταν το πυροςβεςτικϐ ϐχημα, ςτο οπούο
επϋβαινε, εξετρϊπη τησ πορεύασ του
Π14 «ΑΝΣΙΠΤΡΑΡΦΟ ΗΛΙΑ ΓΚΑΣΟ»

Υ.40
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Αντιπϑραρχο Γκϊτςο Ηλύα, ο οπούοσ γεννόθηκε το 1952, ςτην
Αςςϋα Αρκαδύασ και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1977. Ο τραυματιςμϐσ που
υπϋςτη κατϊ την κατϊςβεςη δαςικόσ πυρκαγιϊσ ςτον Σαΰγετο, ςτισ 14 Ιουνύου 2000,
αποδεύχθηκε μοιραύοσ. τισ 23 Ιουλύου, ϑςτερα απϐ δοκιμαςύα 37 ημερών ςτη μονϊδα
εντατικόσ θεραπεύασ του 401 τρατιωτικοϑ Νοςοκομεύου Αθηνών, ϋχαςε τελικϊ τη μϊχη με το
θϊνατο.
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Π15 « ΑΡΦΗΓΟ Π ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ»

Υ.41
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Αλκιβιϊδη Κοκκινϊκη, θεμελιωτό και ιδρυτό του ςϑγχρονου
Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ. Γεννόθηκε ςτην Οδηςςϐ τησ Ρωςύασ το 1878, Φημικϐσ Μηχανικϐσ,
Διοικητόσ τησ Πυροςβεςτικόσ Τπηρεςύασ Αγύασ Πετροϑπολησ. Τπόρξε αρχιτϋκτονασ και ο
θεμελιωτόσ του ςϑγχρονου Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ, το 1930 αλλϊ και ο πρώτοσ Αρχηγϐσ του.
Πϋθανε το 1949.
Π16 «ΔΟΚΙΜΟ ΠΤΡΟΒΕΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΟΤΛΙΟ»

Υ.42.
Πόρε το ϐνομα του απϐ το Δϐκιμο Πυροςβϋςτη Κωνςταντύνο Ποϑλιο, ο οπούοσ γεννόθηκε ςτο
χωριϐ Πολϑδενδρο Γρεβενών και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1939. Έχαςε τη
ζωό του ςτισ 12 Νοεμβρύου 1942, κατϊ την προςπϊθεια κατϊςβεςησ πυρκαγιϊσ, που εύχε
ξεςπϊςει ςε διώροφο ούκημα ςτη Θεςςαλονύκη.
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Π17 «ΤΠΟΠΤΡΑΓΟ ΛΕΜΟΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ»

Υ.43
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τον Τποπυραγϐ Λεμονύδη Ιωϊννη, ο οπούοσ γεννόθηκε το 1955 ςτη
Θεςςαλονύκη και κατατϊχθηκε ςτο Πυροςβεςτικϐ ώμα το 1979. Τπηρϋτηςε ςε ϐλουσ τουσ
Πυροςβεςτικοϑσ ταθμοϑσ τησ ςυμπρωτεϑουςασ και τϋλοσ ςτη 2η ΕΜΑΚ. Ήταν ϋγγαμοσ και
πατϋρασ τριών παιδιών. τισ 20 ΜαϏου 1996, ςκοτώθηκε ςε επιχεύρηςη διϊςωςησ
αγνοοϑμενου ατϐμου που εύχε παραςυρθεύ απϐ τα ορμητικϊ νερϊ του ποταμοϑ τρυμϐνα, ςτη
θϋςη τρυμονικϐ του Νομοϑ ερρών.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
1. Κτιριακέσ Εγκαταςτάςεισ Λιμενικών Πυροςβεςτικών ταθμών
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Υ.44.

Υ.45.
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ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ

Υ.46.

Υ.47.
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ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Υ.48.

Υ.49.
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ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ

Υ.50.

Υ.51.
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ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΣΡΩΝ

Υ.52.

Υ.53.
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2. Αρθρογραφία για πυρκαγιέσ πλοίων ςτα πυροςβεςτικά περιοδικά
Προφυλακτικϊ μϋτρα διϊ πλούα εν πλώ και εισ τα ναυπηγεύα. Πυροςβεςτικό Ηχώ, Σεϑχοσ 10, 3112-1948
Άμεςοσ εξουδετϋρωςισ των επύ πλούων πυρκαγιών. Πυροςβεςτικό Ηχώ, Σεϑχοσ 24, 28-2-1950
Η ναυτιλύα και οι πυρκαγιϋσ πλούων. Ματιϋσ ςτισ Υωτιϋσ, Σεϑχοσ 3, 1971
Από την δρϊςιν των πυροςβεςτικών πλοιαρύων. Ματιϋσ ςτισ Υωτιϋσ, Σεϑχοσ 13, 1971
Η καταπολϋμηςισ του πυρόσ ςτα υπερωκεϊνια. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Σεϑχοσ 39, 1974
Πυρκαγιϊ ςτο πλούο «SYNGYS». Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Σεϑχοσ 60, 1975
Λιμενικού Πυροςβεςτικού Σταθμού. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Σεϑχοσ 61,162,63 -1975,1976
Πυρκαγιϋσ ναυπηγεύων. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Σεϑχοσ 72, 1976
Μϋτρα πυραςφαλεύασ και διαςώςεισ επιβατών εισ πλοιϊρια. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Σεϑχοσ
88,Μϊρτιοσ 1978
Μϋτρα πυραςφαλεύασ και καταςτολό πυρκαγιών ςε μαρύνεσ. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Σεϑχοσ
110, 1980
Πυροςβεςτικϊ πλούα. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Σεϑχοσ 130, 1981
Πυραςφϊλεια λιμϋνων. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Σεϑχοσ 128,Ιοϑλιοσ 1981
Προςταςύα επιβατών και καταςτολό πυρκαγιών ςε επιβατηγϊ πλούα. Πυροςβεςτικό
Επιθεώρηςη, Σεϑχοσ 88, 1987
Πυροπροςταςύα ςτο λιμϊνι του Αμβούργου. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Περύοδοσ Β΄ Σεϑχοσ 4,
1987 ςε ςυνϋχειεσ ςτα επϐμενα τεϑχη
Τα πυροςβεςτικϊ πλούα ςτην Αθόνα. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Περύοδοσ Β΄ Σεϑχοσ 23, 1990
Τραγωδύα ςτο Βόςπορο-Καταςτροφικό πυρκαγιϊ από ςύγκρουςη πλούων. Πυροςβεςτικό
Επιθεώρηςη, Περύοδοσ Β΄ Σεϑχοσ 46, 1994
Καταςτολό πυρκαγιών ςε πλούα. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Περύοδοσ Β΄ Σεϑχοσ 60, 1996
Κατϊςβεςη πυρκαγιϊσ ςε φορτηγό πλούο. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Περύοδοσ Β΄ Σεϑχοσ 68,
1998
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Η τϋχνη και η επιςτόμη των πυροςβεςτικών πλούων. Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη, Περύοδοσ Β΄
Σεϑχοσ 68,69. 1998
Σύγχρονεσ απόψεισ για την πυραςφϊλεια των θαλαςςύων μεταφορών. Πυροςβεςτικό
Επιθεώρηςη, Περύοδοσ Β΄ Σεϑχοσ 73, 1999
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3. Βιβλιογραφία τησ Πυροςβεςτικήσ Βιβλιοθήκησ
Επιςτημονικό Πυροςβεςτολογύα - Ηλύα Μπϋτςιου-Αθόνα 1978 (Πυρκαγιϋσ πλούων ςελ.524-544)
Μαθόματα Πυροςβεςτικόσ Τϋχνησ-Γ.Φ.Αντωνϐπουλου-Αθόνα 1994 (Πυρκαγιϋσ πλούων ςελ.222229
Λιμενικού Πυροςβεςτικού Σταθμού Πυροςβεςτικού Σώματοσ – Ιωϊννησ ταμοϑλησ, Δημότρησ
Γκαναβύασ- Αθόνα 2007
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4. Δημοςιεύματα για τη δράςη των Λιμενικών Πυροςβεςτικών ταθμών
Μϋςα απϐ τισ ςελύδεσ των περιοδικών του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ, πολλϋσ φορϋσ
παρουςιϊςτηκαν ςοβαρϊ ςυμβϊντα πυρκαγιών ςε πλούα και λιμϋνεσ, ϐπου ϋγιναν δϑςκολεσ
πυροςβεςτικϋσ επιχειρόςεισ.
19.1.1982 Πυρκαγιά ςτο Δεξαμενόπλοιο ΜΑΡΙΑΝΑ 7
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11-5-1989 Πυρκαγιά ςτο δεξαμενόπλοιο ΣΑΜΠΟΤΡ ΙΡΑΚ ΚΟΦ
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26-7-1989 Πυρκαγιά ςτο δεξαμενόπλοιο ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

55

3-9-1990 Πυρκαγιά ςτο επιβατηγό-οχηματαγωγό ΑΝΕΜΟ

56

15-4-1991 Πυρκαγιά ςτο επιβατικό οχηματαγωγό ΡΟΔΟ
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19-2-1996 Πυρκαγιά ςτο πλοίο ΑΙΓΑΙΟ

58

20-4-1996 Πυρκαγιά ςτο επιβατηγό οχηματαγωγό ΝΙΟΒΕ 1
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16-4-1997 Πυρκαγιά ςτο κότερο ΔΗΜΗΣΡΑ Κ
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8-7-1997 Πυρκαγιά ςτο φορτηγό πλοίο ΑΝΑΥΗ
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22-7-1999 Πυρκαγιά ςε τουρκικό ςκάφοσ
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30-10-2003 Πυρκαγιά ςτο πλοίο ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΙΜΟ

Αφιέρωμα ςτο περιοδικό «ΕΥΟΠΛΙΣΗ» του τεύχουσ Απριλίου 2007
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64

65

66
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ
Α.Π.. - Αρχηγεύο Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ
ε . α. – εν αποςτρατεύα
Δ.Π.Τ. – Διούκηςη Πυροςβεςτικόσ Τπηρεςύασ
Δ.. – Διοικητικϐ υμβοϑλιο
Λ.Π.. –Λιμενικού Πυροςβεςτικού ταθμού
Λ.. – Λιμενικϐ ώμα
Π.Ν. – Πολεμικϐ Ναυτικϐ
Π/Π – Πυροςβεςτικϐ Πλοιϊριο
Π – Πυροςβεςτικϐ ώμα
Π.Τ. – Πυροςβεςτικό Τπηρεςύα
Ο.Λ.Π. – Οργανιςμϐσ Λιμϋνοσ Πειραιώσ
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ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΙΚΟ


Σα δημοςιεϑματα ςτισ ςελύδεσ 8, 9 και 11 προϋρχονται απϐ το ψηφιακϐ αρχεύο
εφημερύδων τησ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ απϐ τον ιςτϐτοπο:
http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html



Οι φωτογραφύεσ 1,2, 8,9, προϋρχονται απϐ το φωτογραφικϐ αρχεύο του
Πυροςβεςτικοϑ Μουςεύου



Οι φωτογραφύεσ 3,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, εύναι του Δημότρη Γκαναβύα



Οι φωτογραφύεσ 4,31, εύναι του Γιϊννη ταμοϑλη



Οι φωτογραφύεσ 28,29,30,36,42, εύναι απϐ το βιβλύο «Ιςτορύα του Πυροςβεςτικοϑ
ώματοσ», ϋκδοςη Α.Π.. 1980.



Οι φωτογραφύεσ32,33,34,35,37,39,40,43 προϋρχονται απϐ την ιςτοςελύδα του
Αρχηγεύου του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ, ςτη διεϑθυνςη,
http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/history/Pessodes_sto_K
athikon/Vomos+tu+Kathikontos*.csp?pagenum=1#papatheodorou



Η φωτογραφύα 38 προϋρχεται απϐ την ιςτοςελύδα wikipedia, ςτην διεϑθυνςη,
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84
%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1
%CF%82



Η φωτογραφύα 41, εύναι απϐ ζωγραφικϐ πορτραύτο του Αλκ. Κοκκινϊκη που
φυλϊςςεται ςτο Πυροςβεςτικϐ Μουςεύο.



Σα δημοςιεϑματα ςτισ ςελύδεσ 54,55,56,57,58,59,60,61 προϋρχονται απϐ τεϑχη του
επύςημου περιοδικοϑ του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ «Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη».



Σο δημοςύευμα ςτισ ςελύδεσ 65,66,67,68,69 προϋρχεται απϐ το περιοδικϐ «Εφοπλιςτόσ»
του τεϑχουσ του Απριλύου του 2007.
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ΠΗΓΕ
Βιβλία
Ιςτορύα του Πυροςβεςτικού Σώματοσ, του Πυρϊρχου Β. Ζαφειρόπουλου (ανϋκδοτο)
Λιμενικού Πυροςβεςτικού Σταθμού Πυροςβεςτικού Σώματοσ – Ιωϊννησ ταμοϑλησ, Δημότρησ
Γκαναβύασ- Αθόνα 2007
Ευρετόριο Δημοςευμϊτων Πυροςβεςτικόσ Επιθεώρηςησ 1970-2000-Αρχιπυρϊρχου
Φρ.Μητροπϋτρου- Αθόνα 2001
Ιςτορύα του Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ- Αθόνα 1980
Περιοδικά
Πυροςβεςτικό Ηχώ
Ματιϋσ ςτισ Υωτιϋσ
Πυροςβεςτικό Επιθεώρηςη
Εφοπλιςτόσ
Ιςτοςελίδεσ
http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html
http://www.fireservice.gr/
http://el.wikipedia.org
http://www.firemuseum.gr
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