
 
 
 



 Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης 
Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) είναι Περιφερειακές 
και Ειδικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού 
Σώματος. Η κάθε Ε.Μ.Α.Κ. υπάγεται στην αρμόδια 
κατά τόπον Περιφερειακή Διοίκηση 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.Π.Υ.) της έδρας 
της και επεμβαίνει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή 
αλλοδαπή για την αντιμετώπιση συμβάντων που 
έχουν σχέση με την αποστολή της. Συνολικά έχουν 
ιδρυθεί και λειτουργούν οκτώ (8) Ε.Μ.Α.Κ. 



 Χωροθέτηση των οκτώ (8) Ε.Μ.Α.Κ. 

 • 1η ΕΜΑΚ της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής με έδρα την Ελευσίνα 

 • 2η ΕΜΑΚ της Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη 

 • 3η ΕΜΑΚ της Π.Δ.Π.Υ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο 

 • 4η ΕΜΑΚ της Π.Δ.Π.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
με έδρα την Κομοτηνή 

 • 5η ΕΜΑΚ της Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα 

 • 6η ΕΜΑΚ της Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα 

 • 7η ΕΜΑΚ της Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία 

 • 8η ΕΜΑΚ της Π.Δ.Π.Υ. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα 



 Η αποστολή των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) είναι: 

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

 • Η αντιμετώπιση πυρκαγιών στρατιωτικών 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 
υποβρύχιες διασώσεις ανθρώπων και υλικών αγαθών που διατρέχουν κίνδυνο από τα 
ατυχήματα αυτά. 

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

 • Η ενίσχυση των κατά τόπο αρμοδίων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
μεγάλων δασικών και αστικών πυρκαγιών. 

 



 Σε κάθε Ε.Μ.Α.Κ. υπάγονται οι παρακάτω 
Ειδικές Ομάδες: 

 • Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων (Ο.Υ.Δ.) 

 • Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης 
(Ο.Ο.Ε.Δ.) 

 • Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης 
(Κ.Ο.Ε.Δ.) 

 • Ομάδα Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, 
Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών & 
Τεχνολογικών 

 Ατυχημάτων (Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α.). 



ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Οι Ε.Μ.Α.Κ. διαθέτουν κατάλληλο 
μηχανολογικό εξοπλισμό και ειδικά 
οχήματα (διασωστικά, ερπυστριοφόρα, 
περιβαλλοντολογικής προστασίας, 
περισυλλογής και διαχωρισμού χημικών 
και τοξικών ουσιών, 

 αντισεισμικής προστασίας, ομάδων 
υποβρυχίων διασώσεων, ορειβατικών και 
κυνοφιλικών ομάδων). 

Ερπυστριοφόρο όχημα 



ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

AΘΗΝΑ Σεπτέμβριος 1999. Σεισμός 5,9R 
143 νεκροί, 800 τραυματίες, 100.000  άστεγοι 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Αύγουστος 2005. 
Συντριβή Αεροσκάφους B 737 HELIOS Κυπρια- 
κών Αερογραμμών, 121 νεκροί 



ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΑΛΓΕΡΙΑ Μάιος 2003. Σεισμός 6,7R. 
Στην αποστολή συμμετείχαν 18 άτομα με 2 
διασωστικούς σκύλους και 2 οχήματα. 
Επιχείρησαν στις πόλεις Μπουρμεντές Κόρσο και 
Τζεμούρι όπου απεγκλώβισαν 14 νεκρούς 



     ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ: 

 ΑΦΡΙΜ  ΧΟΤΖΑ 

 ΧΡΙΣΤΟΣ  ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΠΑΛΟΚΑΣ 

 ΚΑΣΕΜ  ΜΠΑΚΟ 

 ΜΑΡΙΟΣ  ΜΠΑΚΟ 



ΤΕΛΟΣ 


