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 Σεισμός στην πόλη της Καλαμάτας (Σεπτέμβριος 1986)
 Πυρκαγιά διυλιστηρίων   JET – OIL στη Θεσσαλονίκη (1986)

 Προεδρικό Διάταγμα 96/1987, ίδρυση 1ης Ε.Μ.Α.Κ.



 Η αντιμετώπιση ειδικών πυρκαγιών, όπως διυλιστηρίων,  χώρων 
αποθήκευσης υγρών καυσίμων, χημικών προϊόντων, εκρηκτικών 
υλών, μεγάλων κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 Η παροχή βοηθείας και η αντιμετώπιση καταστροφών από σεισμούς 
καθώς και η αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων και ο εντοπισμός 
και διάσωση παγιδευμένων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

 • Η αντιμετώπιση εκτεταμένων καταστροφών από πλημμύρες και 
άλλες θεομηνίες καθώς και η αντιμετώπιση θαλασσίων, λιμναίων 
και ποτάμιων ατυχημάτων και οι διασώσεις ανθρώπων και αγαθών 
που διατρέχουν κίνδυνο από αυτά.

 • Η αντιμετώπιση διαρροών και διαφυγών επικίνδυνων χημικών 
ουσιών και άλλων περιβαλλοντολογικών ατυχημάτων.



 Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων

 Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης

 Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης 
και

 Ομάδα Χημικών, Βιολογικών, 
Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών

και Τεχνολογικών Ατυχημάτων.





Τους θερινούς μήνες στη μονάδα συγκροτείται
αερομεταφερόμενο πεζοπόρο τμήμα, το οποίο επιχειρεί

πανελλαδικά.



 Η Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων (Ο.Υ.Δ.) έχει 
ως αποστολή:

 α. Τη διάσωση ατόμων και αγαθών που κινδυνεύουν 
από πλημμύρες.

 β. Τη διάσωση ατόμων και αγαθών από λιμναία και 
ποτάμια ατυχήματα.

 γ. Τη συνδρομή και ενίσχυση άλλων Φορέων και 
Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση συμβάντων που 
έχουν σχέση με την υποβρύχια δραστηριότητα.



 Η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) έχει ως 
αποστολή:

 α. Τη διάσωση και ανάσυρση παγιδευμένων ατόμων από 
χαράδρες, γκρεμούς, βάραθρα και σπήλαια.

 β. Την αναζήτηση εξαφανισμένων ατόμων στην ύπαιθρο.

 γ. Τη διάσωση - ανάσυρση ατόμων από χιονοστιβάδες και 
κατολισθητικά φαινόμενα.

 δ. Τη διάσωση - ανάσυρση ατόμων από πηγάδια όπως και σε 
κάθε άλλη περίπτωση που έχει σχέση με την αποστολή του 
Πυροσβεστικού Σώματος.



 Η Κυνοφιλική Ομάδα 
Έρευνας - Διάσωσης 
(Κ.Ο.Ε.Δ.) έχει ως αποστολή:

 α. Τον εντοπισμό 
παγιδευμένων ατόμων σε 
κτίρια που έχουν καταρρεύσει 
από σεισμό ή άλλη αιτία.

 β. Τον εντοπισμό 
καταπλακωθέντων ατόμων από 
κατολισθήσεις, χιονοστιβάδων 

 γ. Την αναζήτηση 
εξαφανισθέντων ατόμων στην 
ύπαιθρο



 Αποστολή έχει:

 α. Την αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων
συμβάντων σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων, χώρων
αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών και
λοιπών εύφλεκτων υλών, φυσικού αερίου

 β. Την αντιμετώπιση διαρροών και διαφυγών
επικίνδυνων χημικών ουσιών.

 γ. Την αντιμετώπιση συνεπειών από Χ.Β.Ρ.Π. 
προσβολές



Το Π.Σ. στα πλαίσια του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
της Ε.Ε συμμετέχει με τις Μονάδες άμεσης επέμβασης
διαρκούς ετοιμότητας (Modules) της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.(GR -
MUSAR 1 και GR- GFFF 1ATH) καθώς και της 2ης Ε.Μ.Α.Κ.
(GR - MUSAR 2) σε διάφορες αποστολές στο εξωτερικό.


