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                                                                ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Αξιότιμες  Κυρίες  και Κύριοι, 
   \ 
           Η επιστολή μας αφορά  το νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης 
“Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος”    που πρόκειται να συζητηθεί στην βουλή ,  
Επισημαίνουμε, παρατηρούμαι και προτείνουμε συμφώνα  με την άποψη μας τα παρακάτω/  
       Το ΕΚΑΒ όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν εμπλέκεται καθόλου με την εναέρια διάσωση ,παρά μόνο με την  
προνοσοκομεακη φροντίδα και τη δευτερογενή διακομιδή ασθενών από περιφερειακές μονάδες υγείας προς τα 
νοσοκομεία.  
Η διαχρονικά άρνηση  εμπλοκής του ΕΚΑΒ αλλά και η μη ύπαρξη άλλου φορέα που να μπορεί να προσφέρει 
προνοσοκομειακή φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος  έχει δημιουργήσει  ένα μεγάλο κενό στην άμεση 
αντιμετώπιση τραυματιών και ασθενών σε δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία  αλλά ακόμα και σε κεντρικότερα 
σημεία μειώνοντας αισθητά το χρόνο μεταφοράς.. Η άρνηση του ΕΚΑΒ οφείλετε κυρίως σε γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις που έχουν να κάνουν με κανονισμούς πτήσης της ΥΠΑ και της Πολεμικής Αεροπορίας, κυρίως  με 
το πολιτικό προσωπικό που στελεχώνει τα  στρατιωτικά πτητικά μέσα  αλλά και με ξεπερασμένες απόψεις που 
ανήκουν σε παλαιότερες εποχές . 
    Για παράδειγμα ένα ελικόπτερο  Super Puma η ένα Chinook της Αεροπορίας Στρατού  όταν εκτελεί 
αποστολή μπορεί να προσγειωθεί  παντού  (δρόμο , παραλία , γήπεδο ,κλτπ) και να παραλάβει ένα τραυματία , 
όταν όμως το πλήρωμα στελεχώνεται από το ¨πολιτικό¨ προσωπικό του ΕΚΑΒ τότε τα παραπάνω ελικόπτερα 
επιτρέπεται να προσγειωθούν μόνο σε αεροδρόμια και πιστοποιημένα ελικοδρόμια .  
    Πέρα όμως από τα γραφειοκρατικά εμπόδια το  ΕΚΑΒ και να ήθελε να οργανώσει βάσεις στην επικράτεια   
δεν διαθέτει αρκετά δικά του πτητικά μέσα , διαθέτει δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη από την πρόσφατη 
δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος των όποιων την  επιμέλεια πτήσης έχει η Πολεμική Αεροπορία. Αυτό σαν 
αποτέλεσμα έχει την διάθεση πτητικών μέσω από την Πολεμική Αεροπορία  την Αεροπορία Στρατού και  το  
Πυροσβεστικό Σώμα για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του ΕΚΑΒ , με αεροσκάφη και ελικόπτερα   
όμως που δεν είναι κατάλληλα γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός τους , ενώ παράλληλα επιβαρύνονται με πολλές 
ώρες πτήσεις και αντίστοιχης  συντήρησης  .  
  Τώρα που με βάση το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται η  δημιουργία ΒΕΕ (βάση ετοιμότητας / επιφυλακής) στην 
επικράτεια  αλλά και η  παρουσία κατάλληλων πτητικών μέσων είναι μοναδική ευκαιρία για το ΕΚΑΒ να 
αναπτύξει περισσότερες βάσεις  στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο , και να περάσει στην εποχή της πρωτογενούς 
αεροδιακομιδής  όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη . 
 Η προσπάθεια συρρίκνωσης του ΕΚΑΒ του μοναδικού ειδικευμένου φορέα προνοσοκομειακης φροντίδας έχει 
άμεση επίπτωση στην υποβάθμιση των παροχών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
Το ΕΚΑΒ διαθέτει ήδη εκπαιδευμένο προσωπικό στις αεροδιακομιδες και απεριόριστες δυνατότητες ώστε να 
επιχειρήσει σε ότι του ζητηθεί. Βέβαια αρχικός στόχος πρέπει να είναι η ειδικευμένη παροχή βοήθειας προς 
τους ασθενείς και όχι μόνο η μεταφορά τους.. 
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 Στο πλαίσιο προτείνουμε , 
 

1.     Να δοθεί η δυνατότητα στο ΕΚΑΒ να χρησιμοποίει τα εναέρια μέσα που θα διατεθούν σε όλες τις 
παραπάνω βάσεις  

2.      Το ΕΚΑΒ να αναπτύξει  βάσεις αεροδιακομιδών  σε όποια από τις  νεοσύστατες  ΒΕΕ  (βάση 
ετοιμότητας / επιφυλακής) κρίνει επιχειρησιακά απαραίτητο  και να τις στελεχώσει με δικό του 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό  για να καλύπτει και  τις ανάγκες του .  

3.      Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από όλους του εμπλεκόμενους φορείς  και να δοθεί η δυνατότητα 
στον νέο φορέα με προσωπικό του ΕΚΑΒ να επεμβαίνει και σε πρωτογενείς και αεροδιασώσεις . 

4.      Η  απουσία  εξειδικευμένου Ιατρικού και νοσηλευτικού  προσωπικού   από το πλήρωμα ελικοπτέρου   
γεννά τον κίνδυνο σε μια  αποστολή διάσωσης ο τραυματίας να μην λάβει την απαραίτητη και σωστή  
προνοσοκομειακή  φροντίδα που είναι και ο ουσιαστικός σκοπός ίδρυσης του φορέα . 

 
 

   Σχετικά με την δημιουργία βάσης στην Κρήτη  είναι η ευκαιρία να ξεπεραστεί το μεγαλύτερο εμπόδιο που 
είχε το ΕΚΑΒ στην ανάπτυξη βάσης αεροδιακομιδών στην Κρήτη ,που ήταν η απουσία του πτητικού μέσου . 
Τώρα που ο  Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης “Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος 
προβλέπει την δημιουργία ΒΕΕ στο Ηράκλειο είναι αυτονόητα απαραίτητο να στελεχωθεί και η σχετική βάση 
του ΕΚΑΒ. 
    Η Κρήτη και τα γύρω νησιά είναι ένας τόπος που στο παρελθόν αρκετές φορές απέδειξαν την ανάγκη 
ύπαρξης μιας τέτοιας βάσης διάσωσης , εκατοντάδες παραδείγματα με διασώσεις τουριστών στους ορεινούς 
όγκους  αλλά και σε  γειτονικά νησιά όπως η  Γαύδος . Περιστατικά που πολλές φορές δεν είχαν ευτυχή 
κατάληξη λόγω της καθυστερημένης  άφιξης εναέριου μέσου από την μακρινή Αθήνα 
 Είναι πλέον απαίτηση των πολιτών της Κρήτης η αναβάθμιση των παροχών υγείας στο νησί. Διεκδικούμε αυτό 
που μας αναλογεί. Τα νοσοκομεία της Κρήτης είναι φορείς υποδοχής εκατοντάδων ασθενών από όλα τα γύρω νησιά 
.Είμαστε  υποχρεωμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα δημιουργία βάσης πτητικού μέσου με την ενεργη συμμέτοχη 
του ΕΚΑΒ. Ελπίζουμε στη δική σας βοήθεια.                                                                         
 
                                                                        Με εκτίμηση 

 
 Για το Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας 
Καλογιαννάκης Νικόλαος 
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