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Κυριακι 28/12/2014: πυρκαγιά ςτο γκαράη του πλοίου 
Norman Atlantic, υπό αδιευκρίνιςτθ αιτία και ςε κοντινι 
απόςταςθ από τισ αλβανικζσ ακτζσ.



Δευτζρα 29/12/2014: Ενθμζρωςθ απο Διοίκθςθ του ΕΚΕΠΥ για 
τθν ανάγκθ άμεςθσ υγειονομικισ κάλυψθσ των διαςωκζντων 
με τθν επιςτροφι τουσ ςτθν Ελλάδα



Δευτζρα 29/12/2014: Ώρα 14.00 Ειδικι επιχειρθςιακι ομάδα 
μεταβαίνει ςτο ςτρατιωτικό αεροδρόμιο τθσ Ελευςίνασ για τον 
ςυντονιςμό τθσ επιχείρθςθσ 



Δευτζρα 29/12/2014: Ώρα 14.30 Σφςκεψθ υπο τθν ευκφνθ τθσ 
υποδικοικιτριασ του ΕΚΕΠΥ κασ Κουρουπάκθ με όλουσ τουσ 
εμπλεκόμενουσ υγειονομικοφσ φορείσ  (ΕΚΑΒ – Ομάδα 
Ψυχολόγων-Στρατιωτικοί Ιατροί) για τισ αρμοδιότθτεσ και τισ 
ενζργειεσ που κα πρζπει να πράξει ο κάκε φορζασ ςε 
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ ανάγκθ παρζμβαςθσ. 



Θζματα ςυνάντθςθσ:
- Αρμοδιότθτεσ Ιατρϊν, Ψυχολόγων, Νοςθλευτϊν
- Διαλογι περιςτατικϊν με πακολογικά-χειρουργικα 

προβλιματα
- Διαλογι περιςτατικϊν που χριηουν ψυχολογικισ 

παρζμβαςθσ
- Ετοιμότθτα ΕΚΑΒ, Νοςοκομείων υποδοχισ
- Κακοριςμόσ χϊρου Ιατρικισ παρζμβαςθσ
- Κακοριςμόσ χϊρου καταγραφισ διαςωκζντων που 

χριηουν ιατρικισ παρζμβαςθσ ι διακομιδισ

Υπεφκυνθ τθσ Υγειονομικισ κάλυψθσ ιταν θ υποδιοικιτρια 
του ΕΚΕΠΥ κα Κουρουπάκθ κι ςυντονιςτισ των ιατρικϊν 
ομάδων διαλογισ και πρϊτθσ παρζμβαςθσ ο Όκωνασ 
Μιχαιλ. Τθν ευκφνθ για τθν ομάδα ψυχολογικισ υποςτιριξθσ 
είχε ο κοσ Θεοδωράκθσ



Τον ςυντονιςμό των υπολοιπων διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ 
ανζλαβαν απο κοινοφ θ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ 
Προςταςίασ ςε ςυνεργαςία με τθν Πολεμικι Αεροπορία.

Τθ διαδικαςία υποδοχισ, δθμοςιογραφικισ κάλυψθσ, 
ενθμζρωςθσ ςυγγενϊν και επιβεβαίωςθσ – ταυτοποίθςθσ τθσ 
λίςτασ των διαςωκζντων ανζλαβαν οι επιτελείσ τθσ 
Πολεμικισ Αεροπορίασ και οι υπεφκυνοι τθσ Ναυτιλιακισ 
Εταιρίασ

Η αςτυνομία διζκεςε οχιματα για τθν μεταφορά των 
διαςωκζντων ςτουσ τόπουσ κατοικίασ ι φιλοξενίασ τουσ



Απρόοπτα:

Η παρουςία των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν που ηθτοφςαν 
ςτοιχεία απο τουσ οδθγοφσ των φορτθγϊν που υπζςτθςαν 
ηθμιζσ ι απϊλειεσ, τι είδουσ απϊλειεσ, πλθροφορίεσ για τισ 
ςυνκικεσ ςτο πλοίο. Δεν είχαν ενθμερϊςει για τθν παρουςία 
τουσ ςτο χϊρο.



Δευτζρα 29/12/2014 Ώρα 15.30

Ενθμερωκικαμε οτι το C-130 κα κακυςτεροφςε, επειδι κα 
μετζβαινε απο τθν Ανκόνα ςτο Μπάρι για να περιςυλλζξει και 
άλλουσ διαςωκζντεσ, οπότε θ ϊρα άφιξθσ προςδιορίςτθκε 
περίπου για τισ 9 το βράδυ.

Στο διάςτθμα αυτό ανανεϊκθκαν οι λίςτεσ των διαςωκζντων, 
ενθμερϊκθκαν οι ςυγγενείσ κακϊσ και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείσ.



Περίπου ςτισ 9.30μμ το c-130 προςγειϊκθκε ςτο Αεροδρόμιο 
τθσ Ελευςίνασ και οι διαςωκζντεσ ςυγκεντρϊκθκαν ςτθν ειδικά 
διαμορφωμζνθ αίκουςα



Σφμφωνα με τον ςχεδιαςμό, προςεγγίςτθκαν για τθν τυχόν 
ανάγκθ παροχισ ιατρικισ ι ψυχολογικισ βοικειασ.  
Προτεραιότθτα  δόκθκε ςτα παιδιά.

Όςοι δεν ζχρθηαν ιατρικισ βοικειασ προχωροφςαν ςτθ 
διαδικαςία ταυτοποίθςθσ και καταγραφισ τουσ



Απο τθν διαλογι διαπιςτϊκθκε οτι 3 διαςωκζντεσ ζχρθηαν 
ιατρικισ βοικειασ.



Και οι 3 αςκενείσ μεταφζρκθκαν μζςω του ΕΚΑΒ ςτο 
νοςοκομείο αφοφ πρϊτα τουσ δόκθκαν πρϊτεσ βοικειεσ ςτο 
χϊρο του ιατρείου

Ζνασ αςκενισ διαβθτικόσ με απορρφκμιςθ του ςακχάρου
Ζνασ αςκενισ με αρτθριακι υπζρταςθ
Ζνασ αςκενισ με κάκωςθ γόνατοσ και ιπια εγκαφματα



Μετα τθν πλιρθ καταγραφι των διαςωκζντων και τθν παροχι 
πρϊτων βοθκειϊν και ψυχολογικισ υποςτιριξθσ, κάποιοι απο 
τουσ  διαςωκζντεσ μεταφζρκθκαν ςτισ οικίεσ τουσ ι ςτουσ 
τόπουσ φιλοξενίασ τουσ με ποφλμαν και περιπολικά.

Οι υπόλοιποι οδθγικθκαν ςτθν ζξοδο του αεροδρομίου όπου 
τουσ παρζλαβαν οι ςυγγενείσ τουσ


