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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε με επιηστία η άζκηζη «Διάζωζη 2013»
ζηο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάθοσ
Με απόλςηη επιηςσία ζηέθθηκε η διεξαγυγή ηηρ μεγάληρ άζκηζηρ "Διάζυζη 2013"
ζηο Διεθνή Αεπολιμένα Πάθος. Η άζκηζη διήπκηζε πεπίπος δύο ώπερ και ζ’ αςηήν
ζςμμεηείσαν διάθοποι θοπείρ και ςπηπεζίερ ηος κπάηοςρ και ηος ιδιυηικού ηομέα πος
εδπεύοςν ενηόρ και εκηόρ ηος Αεποδπομίος ηηρ Πάθος.
Σύμθυνα με ηο ζενάπιο ηηρ άζκηζηρ, είκοζι λεπηά ππιν από ηην πποζγείυζη ηος,
επιβαηικό αεποζκάθορ ηο οποίο μεηαθέπει 40 επιβάηερ και εξαμελέρ πλήπυμα,
εκπέμπει ζήμα κινδύνος, λόγυ απώλειαρ ηος ενόρ εκ ηυν δύο κινηηήπυν. Σηη
διάπκεια ηηρ διαδικαζίαρ πποζγείυζηρ ηος, ζημειώνεηαι αηύσημα με ηο αεποζκάθορ
να

καηαλήγει

εκηόρ

ηος

διαύλος.

Η

οςπά

και

ηο

απιζηεπό

θηεπό

ηος,

ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος κινηηήπα ηος αεποζκάθοςρ, αποκόπηονηαι γεγονόρ
πος οδηγεί ζηη ζςνηπιβή ηος, με ανθπώπινερ απώλειερ και ηπαςμαηίερ. Παπάλληλα,
διαπιζηώνεηαι διαπποή καςζίμυν με κίνδςνο ανάθλεξηρ.
Ωρ αποηέλεζμα ηηρ έκηακηηρ καηάζηαζηρ, όλερ οι εμπλεκόμενερ ςπηπεζίερ ενηόρ και
εκηόρ Αεποδπομίος καθώρ και ηα διάθοπα ζώμαηα διάζυζηρ, κλήθηκαν να
ανηιμεηυπίζοςν άμεζα ηο πεπιζηαηικό. Με ηη διεξαγυγή ηηρ άζκηζηρ, ηο Αεποδπόμιο
Πάθος έσει υρ ζηόσο ηην εξακπίβυζη ηηρ εηοιμόηηηαρ όλυν ηυν εμπλεκόμενυν
ςπηπεζιών καθώρ και ηα επίπεδα ζςνηονιζμού μεηαξύ ηοςρ, ζε πεπίπηυζη
ανηιμεηώπιζηρ μιαρ έκηακηηρ καηάζηαζηρ.
H Hermes, επιθςμεί να εκθπάζει ηην ικανοποίηζη ηηρ για ηο ηελικό αποηέλεζμα ηηρ
άζκηζηρ. Έσοςν εξασθεί σπήζιμα ζςμπεπάζμαηα ηα οποία θα αξιολογηθούν και θα
αξιοποιηθούν καηαλλήλυρ, με ζηόσο ηη βεληίυζη ηυν επιπέδυν άμεζηρ ανηίδπαζηρ
και ηηρ γενικήρ απόδοζηρ ηυν διαθόπυν ςπηπεζιών.
Την οπγάνυζη και ζςνηονιζμό ηηρ άζκηζηρ ανέλαβε ηο Τμήμα Επισειπήζευν ηηρ
Hermes, με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Διεύθςνζηρ Πολιηικήρ Αεποποπίαρ και ηη ζςνεπγαζία
διαθόπυν κςβεπνηηικών, καθώρ και μη κςβεπνηηικών ημημάηυν και ςπηπεζιών.
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Την άζκηζη παπακολούθηζαν ςτηλόβαθμοι αξιυμαηούσοι και επικεθαλείρ διαθόπυν
ςπηπεζιών και οπγανιζμών, πος εδπεύοςν ηόζο ζηην Κύππο όζο και ζηο εξυηεπικό
και εμπλέκονηαι ζηην λειηοςπγία αεποδπομίυν και ηη διασείπιζη κπίζευν.
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