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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σύγκρουση σκαφών στη ν. Αίγινα με αποτέλεσμα το θανάσιμο

τραυματισμό τεσσάρων (04) επιβαινόντων

Ενημερώθηκε,  μεσημβρινές ώρες σήμερα,  το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού

Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω

κλήσης  στον  ευρωπαϊκό  αριθμό  έκτακτης  ανάγκης  (112),  για  περιστατικό

σύγκρουσης του Ε/Γ – Τ/Ρ “ΑΝΤΩΝΙΑ”  N.  Αίγινας 66 με το ταχύπλοο σκάφος

“ΝΤΟΥΕΝΤΕ” Τ. Αίγινας 171 στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά ν. Αίγινας μεταξύ

Πέρδικας και νησίδας «Μονή», που είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση του Ε/Γ – Τ/Ρ

και την πτώση των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Η κινητοποίηση του ΕΚΣΕΔ/ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπήρξε άμεση και στην περιοχή

έσπευσαν  Πλοίο  Ανοικτής  Θαλάσσης  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  και  τέσσερα  (04)  πλωτά

περιπολικά Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ., ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, ελικόπτερο Λ.Σ. –

ΕΛ.ΑΚΤ.,  παραπλέοντα  ιδιωτικά  σκάφη,  καθώς  και  κλιμάκιο  της  Μονάδας

Υποβρύχιων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί είκοσι (20) άτομα, επιβάτες του Ε/Γ – Τ/Ρ,

εκ  των  οποίων  πέντε  (05)  τραυματίες,  ενώ  έχουν  περισυλλεγεί  τέσσερις  (04)

σοροί (3 άνδρες, 1 παιδί). Στο ανωτέρω ταχύπλοο επέβαιναν τέσσερα (04) άτομα,

ουδείς εκ των οποίων τραυματίστηκε.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων βρίσκονται σε

πλήρη εξέλιξη, ενώ από τη Λιμενική Αρχή Αίγινας που διενεργεί την προανάκριση

για το δυστύχημα συνελήφθη ο Κυβερνήτης του ταχυπλόου σκάφους.

Κλιμάκιο της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων &

Συμβάντων  (ΕΛΥΔΝΑ)  έχει  ήδη  επιληφθεί  του  περιστατικού  και  πρόκειται  να

μεταβεί στην περιοχή προκειμένου διεξαχθεί ενδελεχής διερεύνηση των αιτιών

και των συνθηκών του δυστυχήματος, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4033/2011,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Για το περιστατικό τηρείται διαρκώς ενήμερη η πολιτική και στρατιωτική

ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής  Πολιτικής,  ενώ ο ΥΝΑΝΠ κ.

Θοδωρής Δρίτσας μεταβαίνει ήδη στη ν. Αίγινα για επιτόπια ενημέρωση.

Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.
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