ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Κ.ΕΠΙΧ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ΕΣΟΤ 2021
1. Στουσ πίνακεσ, ςχεδιαγράμματα και γραφιματα που ακολουκοφν, αποτυπώνονται
αποςτολζσ αρμοδιότθτασ Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. που διαχειρίςτθκε το Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κακώσ και
ςυμβάντα που ζλαβαν χώρα ςτισ περιοχζσ δικαιοδοςίασ των Λιμενικών Αρχών και
αναφζρκθκαν ςτο εν λόγω Κζντρο.
2. Αναλυτικότερα προςδιορίηονται τα ακόλουκα:
i. Συνολικά τα είδθ και ο αρικμόσ των κυριότερων περιςτατικών - ςυμβάντων που
εκδθλώκθκαν ςε περιοχζσ αρμοδιότθτασ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

ii. Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν διαγράμματα, όπου απεικονίηονται ςυνθκζςτερα
περιςτατικά που ζλαβαν χώρα κατά το ζτοσ 2021 και κατανζμονται κατά περίπτωςθ:
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Κατά το ζτοσ 2021 καταγράφθκαν ςυνολικά 336 περιςτατικά κανάτων, με 338 κανόντεσ, για τα
οποία ζλαβε γνώςθ το Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
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iii. ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Στο πλαίςιο του κοινωνικοφ ζργου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τθσ υφιςτάμενθσ ςυνεργαςίασ με
άλλουσ Φορείσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του Ε.Κ.Α.Β, ανευρίςκονται μζςω των Λιμενικών
Αρχών, κατάλλθλα πλωτά μζςα για τθν πραγματοποίθςθ διακομιδών αςκενών - τραυματιών
από τθ νθςιωτικι χώρα ςε λιμζνεσ, όπου βρίςκονται εκείνεσ οι υγειονομικζσ μονάδεσ (όπωσ
νοςοκομεία κ.α.), οι οποίεσ δφναται να ανταποκρικοφν ςτο περιςτατικό. Κατά το ζτοσ 2021, το
Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ςυνζδραμε ςυνολικά ςε 1.562 διακομιδζσ αςκενών, εκ των οποίων οι 483
πραγματοποιικθκαν με περιπολικό ι ναυαγοςωςτικό ςκάφοσ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και από τισ λοιπζσ
διακομιδζσ, (1.079), οι 917 εκτελζςτθκαν είτε με τθ ςυνδρομι δρομολογθμζνων Ε/Γ-Ο/Γ
πλοίων είτε με ιδιωτικά πλωτά μζςα και οι 162 με αςκενοφόρα ςκάφθ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε κάκε

περίπτωςθ, θ τελικι απόφαςθ χριςθσ ι μθ, του υπό διάκεςθ πλωτοφ μζςου, ανικε ςτθν
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του ΕΚΑΒ.
ΔΙΑΚΟΜΙΔΕ ΑΘΕΝΩΝ

3. Κζντρο Αμζςου Δράςεωσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (ΚΑΔ/Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.)
α) Κατά τθν διάρκεια του ζτουσ 2021, το Κ.Α.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δζχκθκε ςυνολικά 15.691
τθλεφωνικζσ κλιςεισ. 2.047 κλιςεισ αφοροφςαν περιςτατικά κινδφνου και καταγγελιών, οι 347
ιταν εςφαλμζνεσ κλιςεισ και οι 13.297 αφοροφςαν διάφορεσ κλιςεισ (κλιςεισ προσ κζντρο,
ςυνδζςεισ με εςωτερικά τθλζφωνα, πλθροφορίεσ, κακόβουλεσ και λανκαςμζνεσ κλιςεισ).
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β) Τζλοσ, το Κ.Α.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζλαβε 317 κλιςεισ VHF/DSC εκ των οποίων οι 28 αφοροφςαν
καταςτάςεισ κινδφνου (Distress / DistressRelay /DistressAcknowledgement).
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