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Κοινωνική Προσφορά του Πολεμικού Ναυτικού για το έτος 2018
Το Πολεμικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του έτους 2018, εκτός του κύριου
Επιχειρησιακού έργου του, προσέφερε επιπλέον και κοινωνικό έργο μέσω ανάπτυξης
πρωτοβουλιών και δράσεων, με σκοπό τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας στους
παρακάτω τομείς:
α. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας (μικρά
έργα υποδομής)
Ουδέν
β. Συνδρομή σε Περιπτώσεις Φυσικών Καταστροφών
Στο πλαίσιο της συνδρομής του Πολεμικού Ναυτικού για την αντιμετώπιση
φυσικών καταστροφών πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
Αντιμετώπιση Πλημμύρων
Στον τομέα συνδρομής σε πλημμυρικά φαινόμενα, το Πολεμικό Ναυτικό
συνέδραμε στους πλημμυροπαθείς Δ. Αττικής –από τον Νοέμβριο 17 έως τον Μάιο 18με τη διάθεση προσωπικού και μέσων ( πυροσβεστικά οχήματα, ανατρεπόμενα
φορτηγά λεωφορεία , οχήματα περισυλλογής) προς αποκατάσταση ζημιών οδικού
δικτύου και υποδομών –οικιών στην περιοχή Μάνδρας-Ν. Περάμου.
γ. Διάθεση Εξειδικευμένου Τεχνικού και Επιστημονικού Προσωπικού –
Υλικού
Ουδέν
δ. Υγειονομική Υποστήριξη
Στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής το Πολεμικό Ναυτικό, συνδράμει το
κοινωνικό σύνολο στο ευαίσθητο κομμάτι της υγείας, διαθέτοντας προσωπικό, μέσα και
υλικά σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και σε κατοίκους ακριτικών νήσων. Κατά την διάρκεια
του τρέχοντος έτους το ΠΝ δραστηριοποιήθηκε ως ακολούθως:
Ενημερωτικές Ημερίδες

Την 26η Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα της νευρολογικής κλινικής του
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), με θέμα «Η επίδραση του stress στις νοητικές
λειτουργίες του εγκεφάλου, σε περιβάλλον υψηλής προσομοίωσης, σε δομές του
Πολεμικού Ναυτικού».

Την 31η Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Κέντρο Νοητικής
Ενδυνάμωσης ΝΝΣ» στο κινηματοθέατρο του Ναύσταθμου Σαλαμίνας με μέριμνα του
Ναυτικού Νοσοκομείο Σαλαμίνας (ΝΝΣ).
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Την 23η Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα της νευρολογικής κλινικής του
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), με θέμα την «Νόσο Parkinson».

Την 17η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η διαδρομή και η μετάβαση από
την αθωότητα στην πραγματικότητα».

Την 24η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 1η ημερίδα της Μονάδας Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΥΙΑ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ),
με θέμα: «Αρνητικό Test κυήσεως μετά από προσπάθεια Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής. Ποιό είναι το επόμενο βήμα; Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση σήμερα».

Την 30η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 4η ημερίδα της Νευρολογικής κλινικής του
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με θέμα : «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (ΑΕΕ) ».

Την 20η Απριλίου πραγματοποιήθηκε η 5η ημερίδα της Νευρολογικής Κλινικής
του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με θέμα: «Ο ρόλος του Νοσηλευτή στα
Νευρολογικά Νοσήματα».

Την 29η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 6η ημερίδα της Νευρολογικής Κλινικής του
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με θέμα: «Πολλαπλή Σκλήρυνση ».
 Την 10η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 1ο Σεμινάριο Επεμβατικής
Καρδιολογίας» του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
(ΝΝΑ) στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, με ζωντανή μετάδοση
προγραμματισμένων επεμβατικών περιστατικών του ΝΝΑ.
Ιατρικά Συνέδρια
Από την 18η έως και την 20η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη
το «27ο Ιατρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων».
Αιμοδοσίες
Κατά
το
τρέχον
έτος
πραγματοποιήθηκαν
χίλιες
οκτακόσιες σαράντα δυο
(1.842)
εθελοντικές αιμοδοσίες στελεχών του
Πολεμικού Ναυτικού κατά τις οποίες
συμμετείχαν τόσο τα μόνιμα στελέχη
όσο και στρατεύσιμοι.

Τμήμα Υπερβαρικής Ιατρικής
Κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν τρείς χιλιάδες πεντακόσια
σαράντα μία (3.541) οξυγονοθεραπείες στις μονάδες καταδυτικής υπερβαρικής ιατρικής
του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης.
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Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής και
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης σε κατοίκους ακριτικών νήσων του Αιγαίου και Ιονίου
Πελάγους,
Κυκλάδων
και
Δωδεκανήσου
πραγματοποιήθηκαν:
α. Τέσσερις (4) αποστολές
με το ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, στο
οποίο
επέβαινε
διακλαδική
ομάδων ιατρών – νοσηλευτών.
Κατά τη διάρκεια του εν λόγω
προγράμματος
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις
στις νήσους Θύμαινα, Λειψούς,
Σύμη, Κουφονήσια, Φολέγανδρο,
Ψαρά,
Ικαρία,
Αστυπάλαια,
Αμοργό, Ηράκλεια, Σίκινο, Ανάφη,
Τήλο, Αγ. Ευστράτιο, Θάσο,
Ψαρά,
Οινούσσες,
όπου
εξετάστηκαν συνολικά χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα (1.364) άτομα.
β. Επιπλέον, διατέθηκαν συνολικά πέντε (5) πλοία του ΠΝ για τη μεταφορά
Ιατρικών Ομάδων των σωματείων «Ανοιχτή Αγκαλιά» και «Γιατροί του Αιγαίου».
ε. Έρευνα και Διάσωση
Το Πολεμικό Ναυτικό σε
συνεργασία με το Ενιαίο Κέντρο
Συντονισμού
Έρευνας
και
Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), συμμετείχε
ενεργά στις επιχειρήσεις Ε-Δ και
περισυλλογής
ναυαγών
και
τραυματιών. Συνολικά διατέθηκαν
δύο (2) Πολεμικά Πλοία και
δώδεκα (12) Ελικόπτερα, σε
εννέα (9) περιστατικά Έρευνας –
Διάσωσης και δύο (2) περιστατικά
μεταφοράς ασθενούς-τραυματία.
στ. Πολιτιστικές – Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Στο πλαίσιο συμμετοχής του Πολεμικού Ναυτικού σε κοινωνικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις ανά την επικράτεια, υλοποιήθηκαν συνολικά εβδομήντα έξι (76) αιτήματα
διάθεσης Πολεμικών Πλοίων και δεκατέσσερα (14) αιτήματα διάθεσης Ελικοπτέρων.
Επιπλέον διατέθηκαν αγήματα απόδοσης τιμών σε πληθώρα εκδηλώσεων. Τέλος, η
Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ανταποκρίθηκε σε διακόσες εννέα (209) προσκλήσεις
Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συλλόγων και Σωματείων.
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ζ. Θέματα Παιδείας - Αθλητισμού
Επισκέψεις σχολείων σε Πολεμικά Πλοία & Ναυτικές Υπηρεσίες
Στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού το Πολεμικό
Ναυτικό υποδέχθηκε στα Πολεμικά Πλοία και στις Ναυτικές Υπηρεσίες μαθητές της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι ξεναγήσεις και οι ενημερωτικές
ομιλίες είχαν ως σκοπό την προβολή της διαχρονικότητας, της συνεισφοράς και του
ρόλου του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και την εξοικείωση των μαθητών με τη ζωή και
τα καθήκοντα των Στελεχών, διαφωτίζοντας τους ταυτόχρονα σε θέματα Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Συνολικά πραγματοποιηθήκαν εβδομήντα τέσσερις
(74) επισκέψεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα
Πολεμικά Πλοία του Στόλου, στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,
καθώς και στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού.
Επισκέψεις σε Εγκαταστάσεις
μελετών/συγγραμμάτων/εργασιών

του

ΠΝ

με

σκοπό

την

εκπόνηση

Σε κατά τόπους Υπηρεσίες και Ναυτικά Οχυρά του ΠΝ έχουν διατεθεί χώροι και
εγκαταστάσεις σε δεκαεπτά (17) συνολικά αιτήματα ενδιαφερομένων προκειμένου να
διεξαχθούν ιστορικές έρευνες, μελέτες, διατριβές, εργασίες για προπτυχιακούςμεταπτυχιακούς τίτλους κλπ.
Επισκέψεις στους Ελληνικούς Φάρους
Κατά το τρέχον έτος πραγματοποιήθηκαν συνολικά είκοσι δύο (22) επισκέψεις
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και συστημάτων
προσκόπων, εικοσιτεσσέρων συλλόγων (24) και οκτώ (8) συνεργείων ρεπορταζ
κινηματογραφικών ταινιών κ.λ.π. με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
του τόπου μας αλλά και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των Φάρων.
Διάθεση Εγκαταστάσεων
Το Πολεμικό Ναυτικό ανταποκρινόμενο σε πληθώρα αιτημάτων ομίλων,
αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων ανταποκρίθηκε σε εξήντα τέσσερα (64)
αιτήματα διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις του για τη διεξαγωγή προπονήσεων, αγώνων,
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και ενδιαίτησης αθλητών.
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Αγώνας Δρόμου
Την 02 Δεκεμβρίου
στο πλαίσιο εορτασμού
του
Προστάτη
του
Πολεμικού Ναυτικού, Άγιο
Νικόλαο,
διοργανώθηκε
αγώνας
δρόμου
10
χιλιομέτρων στο Ναυτικό
Οχυρό Σκαραμαγκά με την
επωνυμία «NAVY RUN
2018»,στο οποίο εκτός
από
προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων
Ασφαλείας,
συμμετείχαν και πολίτες.

Εκπαιδευτικές Ημερίδες
Την 1η Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ναυτικού
Νοσοκομείου Αθηνών ημερίδα με θέμα «Μαθητικές Εξετάσεις: Ο αγώνας για τον
τερματισμό και το επόμενο βήμα». Η εν λόγω ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο
ενημέρωσης του κοινού και ειδικότερα της μαθητικής κοινότητας.

η. Διάθεση Τροφίμων, Υλικών, Οχημάτων, Μηχανημάτων
Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, το Πολεμικό Ναυτικό, ενίσχυσε
μέσω χορηγίας Δήμους, Ιερούς Ναούς και Συλλόγους της ελληνικής επικράτειας με είδη
πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, είδη ιματισμού κλπ). Επιπρόσθετα, πραγματοποιηθήκαν
πολυάριθμες διαθέσεις οχημάτων (ασθενοφόρων, λεωφορείων) μετά πληρωμάτων, στο
πλαίσιο υποστήριξης αθλητικών αγώνων και κοινωνικών αναγκών (μεταφορά ΑΜΕΑ
κλπ).
Τον Νοέμβριο 2018 διατέθηκαν 16 οχήματα (9 Λεωφορεία – 2 Μικρολεωφορεία –
5 Ημιφορτηγά) στο πλαίσιο συνδρομής του ΥΠΕΘΑ, στην διεξαγωγή του 36 ου
Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών.
Διάθεση ενός (1) μικρολεωφορείου μετά οδηγού, για τις ανάγκες μετακίνησης
των μαθητών του ειδικού δημοτικού σχολείου Περάματος, τα σχολικά έτη 2017-2018 και
2018-2019.
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θ. Εξουδετερώσεις Πυρομαχικών
Η Διοίκηση Υποβρυχίων
Καταστροφών
πραγματοποίησε
κατά το τρέχον έτος σαράντα (40)
αποστολές
εξουδετέρωσης
πυρομαχικών σε περιοχές του
ελληνικού υποθαλάσσιου χώρου,
τα οποία ως επί το πλείστον
χρονολογούνται από τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο.
ι. Αεροδιακομιδές
Συνολικά διατέθηκαν δύο
(2) Ελικόπτερα, για περιστατικά
μεταφοράς ασθενούς-τραυματία.
ια. Διάθεση Προσωπικού,
Ειρηνευτικές Αποστολές

Υλικών

και

Μέσων

σε

Ανθρωπιστικές,

Στο πλαίσιο συνεισφοράς σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης σε διεθνείς
οργανισμούς, το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε:
Στη Διεθνή Ναυτική δύναμη του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «UNIFIL
MAROPS», η αποστολή της οποίας είναι η εκτέλεση Επιχειρήσεων Θαλασσίου
Ελέγχου, με σκοπό την απαγόρευση διακίνησης παρανόμου οπλισμού προς το Λίβανο.
Στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ «SEA GUARDIAN/ OSG», που διεξάγεται στη
Μεσόγειο με αποστολή την αποτροπή - καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και την
απομείωση του ρίσκου των υπολοίπων απειλών σε συνεργασία - συντονισμό με τα
κράτη μη μέλη του ΝΑΤΟ της περιοχής της Μεσογείου.
ιβ. Συνδρομή στο Προσφυγικό
Στο πλαίσιο συμβολής στην αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών, το Πολεμικό
Ναυτικό συμμετέχει με εν πλω μονάδες του, στις επιχειρήσεις Έρευνας-Διάσωσης, με
σκοπό τον εντοπισμό και τη διάσωση προσφύγων, οι οποίοι έχουν ναυαγήσει στην
προσπάθειά τους να μεταβούν από τα παράλια της Μικράς Ασίας στα ελληνικά νησιά.
Εκπόνηση μελέτης (ηλεκτρομηχανολογικής και χωροταξικής) βελτίωσης των
υποδομών των ΤΟΣΚΕΔΠ Λαυρίου και Σκαραμαγκά.
Συμμετοχή στη Διακλαδική Επιτροπή καταγραφής των εργασιών αναβάθμισης
των υποδομών των ΚΥΤ Νήσων Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και εξέτασης του τρόπου
υλοποίησης αυτών.
Σύνταξη με συνδρομή των ΓΕΣ και ΥΜΕΠΟ, νέας επικαιροποιημένης Τεχνικής
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Προδιαγραφής για Προμήθεια οκτακοσίων (800) οικίσκων, προς κάλυψη αναγκών του
προσφυγικού στην ενδοχώρα.

ιγ. Συνδρομή σε Πυρόσβεση – Πυροπροστασία
Στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής το Πολεμικό Ναυτικό συνδράμει σε
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τις οποίες απειλείται ο ανθρώπινος παράγοντας
και πλήττεται το περιβάλλον από φυσικές καταστροφές, διαθέτοντας τα στελέχη του, και
υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Στον τομέα συνδρομής σε Δασοπυρόσβεση τo Πολεμικό Ναυτικό για το έτος
2018, συνέδραμε στην αντιμετώπιση 11 Δασικών Πυρκαγιών στις περιοχές Ν. Αττικής
,Ν. Κρήτης, Ν. Λέρου και Ν. Έυβοιας με τη συμμετοχή εκατόν ενενήντα πέντε(195)
ατόμων και 24 οχημάτων.
Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του σχεδίου αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε ενεργά περιπολώντας
και επιτηρώντας περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Κατά το προηγούμενο έτος το
Πολεμικό Ναυτικό συνέδραμε:
α. Την 23η Ιουλίου 2018, με πληθώρα μέσων και προσωπικού στην
αντιμετώπιση των πολλαπλών πύρινων μετώπων που ξέσπασαν στο νομό Αττικής.
Διατέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Φ/Γ ΕΛΛΗ, τα Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ και ΡΟΔΟΣ, τα Ε/Π ΠΝ-57 και
ΠΝ-52, τρία (3) ΣΑΠ, μια υδροφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα, σε επιχειρήσεις τόσο
πυρόσβεσης, όσο και έρευνας διάσωσης.
β. Επιπλέον, συνέδραμε με προσωπικό και μέσα στην κατάσβεση πυρκαγιών σε
δύο περιπτώσεις στο Νομό Χανίων και μία περίπτωση στη Νήσο Λέρο.
ιδ. Λοιπές Δραστηριότητες
Την 5η
Ιανουαρίου 2018
εκτελέσθηκε ο ολιγόωρος πλους
των κληρωθέντων μαθητών και
μαθητριών της Γ΄ Λυκείου με το
υποβρύχιο ΠΙΠΙΝΟΣ (τύπου 214)
του Πολεμικού Ναυτικού, στον
οποίο συμμετείχαν μετά από
κλήρωση δώδεκα (12) μαθητές από
όλη την Ελλάδα.

Την 13η Φεβρουαρίου παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το Βοηθητικό πλοίο
Βάσης «ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ». Βασικός σκοπός του πλοίου είναι η μεταφορά του
προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού στα πλοία και υπηρεσίες του Ναυστάθμου
Σαλαμίνας, αναβαθμίζοντας τον τρόπο μετάβασής του στην εργασία, με ασφάλεια και
ταχύτητα.
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Από την 15η έως 21η Μαρτίου η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού συμμετείχε
στις εκδηλώσεις του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25 ης Μαρτίου που
διοργανώθηκαν από την ομογένεια στην Τάμπα της Πολιτείας της Φλόριντα (ΗΠΑ).
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των περιβαλλοντικών δράσεων του Υπουργείου
Εθνικής Αμύνης (ΥΠΕΘΑ), έχουν επιλεγεί δεκατέσσερις περιοχές ανά την επικράτεια,
ούτως ώστε να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταποδοτικής
ανακύκλωσης πλαστικών, μεταλλικών, γυάλινων και χάρτινων συσκευασιών. Μεταξύ
των περιοχών που έχουν επιλεγεί συγκαταλέγεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας το
οποίο εδρεύει εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται και
η ενσωμάτωση τόσο του Ναυστάθμου Κρήτης, όσο και του Ναυστάθμου Σαλαμίνας στο
εν λόγω πρόγραμμα.
Επιπροσθέτως, αποφασίσθηκε η συμμετοχή της Σχολής
Ναυτικών Δοκίμων και του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, στην πιλοτική εφαρμογή
ενός προγράμματος διαχείρισης οργανικού κλάσματος αποβλήτων (κομποστοποίηση), η
οποία θα υλοποιηθεί με την επικείμενη υπογραφή του Πρωτοκόλλου συνεργασίας,
μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και του Ενιαίου Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
Σε όλες τις ασκήσεις του
Πολεμικού
Ναυτικού
ακολουθείται
συγκεκριμένο
περιβαλλοντικό
πρωτόκολλο, με σκοπό να αποφεύγεται
κατά
το
δυνατόν
η
όχληση
προστατευόμενων ειδών. Πέραν της
προστασίας της θαλάσσιας πανίδας, το
Πολεμικό Ναυτικό προστατεύει και τη
θαλάσσια
χλωρίδα,
στην
οποία
εντάσσονται τα θαλάσσια λιβάδια της
Ποσειδώνας στις περιοχές Natura,
αποφεύγοντας τη δραστηριοποίησή του
εντός των αντίστοιχων προστατευόμενων
περιοχών.
Το Πολεμικό Ναυτικό καταγράφει με τις ηχοεντοπιστικές συσκευές (sonars) των
σκαφών επιφανείας και των υποβρυχίων του, τους ήχους που παράγουν τα θαλάσσια
θηλαστικά (φάλαινες, δελφίνια), συμβάλλοντας στην επιστημονική έρευνα στον τομέα
της θαλάσσιας βιολογίας. Παράλληλα, περιορίζει τη χρήση των ηχοεντοπιστικών
συσκευών, οι οποίες συχνά αποπροσανατολίζουν τα κητώδη, όταν δεν είναι αναγκαία η
επιχειρησιακή λειτουργία τους.
Η κινητή εκπαιδευτική έκθεση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού «Μεθ’ ορμής
Ακαθέκτου» φιλοξενήθηκε σε εκθεσιακούς χώρους της Πάτρας, Κατάκολου, Ύδρας,
Κέρκυρας και Λάρισας.
Τον Μάιο. κατά την διάρκεια ελλιμενισμού του ΤΠΚ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ στην Ν.
Σύρο στο πλαίσιο αποστολής, του μέλη του πληρώματος μετέβησαν δια θαλάσσης στο
εξωκλήσι του Αγίου Στεφάνου και εκτελέσαν εργασίες συντήρησης
Την 1η Ιουνίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο
Θαλάσσης Κράτος», πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, κατέπλευσαν στους
Ευστρατίου, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Θάσου, Καβάλας, Λήμνου,
Σκοπέλου, Σκύρου, Φούρνων και Ψαρών, όπου πραγματοποιήθηκε
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κοινού ενώ η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε συναυλία στον Φάρο
Αλεξανδρούπολης.
Την 4η έως την 8η Ιουνίου το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην Διεθνή
Ναυτιλιακή Έκθεση «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018» με τρείς του Υπηρεσίες. Την Υδρογραφική
Υπηρεσία
με
ιστορία
πέραν των 100 ετών και μία
εκ
των
κορυφαίων
παγκοσμίως, με παροχή
υψηλών προδιαγραφών σε
προϊόντα και υπηρεσίες. Τη
Σχολή
Ελικοπτέρων
Ναυτικού με το Σχολείο
Διαφυγής από Βυθιζόμενο
Αεροσκάφος πιστοποιημένο
από
την
Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας και
έχοντας εκπαιδεύσει περί τα
6,000 άτομα προερχόμενα
από Ένοπλες Δυνάμεις
Ημεδαπής και Αλλοδαπής ομάδες Διάσωσης αλλά και Ιδιωτικές Εταιρείες. Η εκπαίδευση
για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης σε περιβάλλον πλοίου
ολοκληρώνεται με την συμμετοχή της Σχολής Ελέγχου Βλαβών του Κέντρου
Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ με τεχνολογίες προσομοίωσης σε πυρκαγιά και διαρροή
παρέχοντας πιστοποιημένη εκπαίδευση από τους LLOYDS.
Την 11η Ιουνίου, η Α.Ε Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθεώρησε εν πλω το
σύνολο του Ελληνικού Στόλου, στο Σαρωνικό Κόλπο. Ο ΠτΔ, συνοδευόμενος από τον
ΥΠΕΘΑ, τον ΑΝΥΕΘΑ και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, επέβη επί της
Φρεγάτας ΣΑΛΑΜΙΣ από όπου πραγματοποίησε την επιθεώρηση. Κατά την αποβίβασή
του, τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας στον Όρμο Φαλήρου, του αποδόθηκαν τιμές
από την Τριήρη ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ενώ στη συνέχεια παρέθεσε ομιλία επί του Πλωτού
Ναυτικού Μουσείου Θωρηκτού Γεώργιος ΑΒΕΡΩΦ.
Την 24η Ιουνίου, η Α.Ε. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, συνοδευόμενος
από τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, παρέστη στις εκδηλώσεις για την 183η επέτειο
του θανάτου του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη «Μιαούλεια 2018». Για τη μεταφορά του
Προέδρου της Δημοκρατίας προς και από τη νήσο Ύδρα, διατέθηκε το ΤΠΚ ΡΟΥΣΣΕΝ.
Από την 24η Ιουνίου
έως
την
16η Σεπτεμβρίου
χίλιοι εννιακόσιοι επτά (1.907)
πολίτες
ταξίδεψαν
στην
ιστορία, στελεχώνοντας τις
θέσεις των κωπηλατών της
Τριήρους ΟΛΥΜΠΙΑΣ, στις
προσβάσεις του Φαληρικού
Όρμου.
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Την 27η και 28η Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν, στη νήσο Κύθηρα, εκδηλώσεις
μνήμης για τη βύθιση του Βρετανικού Κ/Δ «GLOUCESTER» το 1941, στη θαλάσσια
περιοχή νοτίως της νήσου, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 722 μελών του
πληρώματος. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων κατέπλευσαν στο νησί και τα πολεμικά
πλοία ΤΠΚ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ (επί του οποίου εν πλω, πραγματοποιήθηκαν οι ρίψεις
στεφάνων των επισήμων στο σημείο βύθισης), το Α/Γ ΧΙΟΣ, και η Φ/Γ του Βρετανικού
ναυτικού «HMS SUTHERLAND».
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς το Πολεμικό Ναυτικό διέθεσε το Σύνολο
των υδροφόρων πλοίων του και πραγματοποίησε συνολικά οκτώ (8) αποστολές
υδροδότησης για τις νήσους Μεγίστη, Κίμωλο, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Ύδρα, Αμοργό,
Νίσυρο και στην Ι.Μ. Φανερωμένης Σαλαμίνας.
Από την 5η έως και την 11η Αυγούστου
διατέθηκε η Πυραυλάκατος
ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ ως πλοίο συνοδείας - ασφαλείας στον Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα
«Ράλλυ Ιονίου».
Από την 8η έως την 16η Σεπτεμβρίου το Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο της
εξωστρεφούς δράσεώς του και της διαδραστικής ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους
πολίτες, συμμετείχε στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στελεχώνοντας περίπτερα
με προσωπικό των υπηρεσιών του, την διάθεση ενός ελικοπτέρου του Πολεμικού
Ναυτικού καθώς και την παρουσία πολεμικών πλοίων ανοιχτά προς ο κοινό, στο λιμένα
Θεσσαλονίκης.
Κατά την διάρκεια του έτους 2018 εκτελέστηκαν οι μεταφορές και ο ενταφιασμός
των οστών τεσσάρων (4) πεσόντων του Παράκτιου Περιπολικού «ΦΑΕΘΩΝ» οι οποίοι
έπεσαν μαχόμενοι το 1964 στην Κύπρο.
Επισκεπτήρια Κοινού σε Πολεμικά Πλοία
Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, η Φρεγάτα
ΣΠΕΤΣΑΙ, η Πυραυλάκατος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ και το Υποβρύχιο ΩΚΕΑΝΟΣ,
κατέπλευσαν στον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου που
ακολούθησε περίπου δέκα χιλιάδες πεντακόσιοι (10.500) πολίτες ξεναγήθηκαν από τα
πληρώματα στις εν λόγω ναυτικές
μονάδες.
Την 5η Ιουνίου στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων με τον τίτλο
«Μέγα
το
της
Θαλάσσης
Κράτος», τα πλοία του Πολεμικού
Ναυτικού, που συμμετείχαν στην
άσκηση
«ΚΑΤΑΙΓΙΣ
2018»
κατέπλευσαν
στους
λιμένες
Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Χίου,
Οινούσσαι, Ικαρίας, Σάμου, Αγίου
Ευστρατίου, Αλεξανδρούπολης,
Βόλου,
Θάσου,
Καβάλας,
Λήμνου, Σαμοθράκης, Φούρνων
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και Ψαρών. Κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου που ακολούθησε περίπου επτά
χιλιάδες πεντακόσιοι (7.500) πολίτες ξεναγήθηκαν στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.
Την 5η Οκτωβρίου κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της
Ναυμαχίας της Σαλαμίνας «Σαλαμίνια 2018», στον Τύμβο Σαλαμινομάχων. Κατά την
διάρκεια των εκδηλώσεων αποδόθηκαν τιμές από αγήματα και την Μπάντα του
Πολεμικού Ναυτικού ενώ πραγματοποιήθηκε επισκεπτήριο κοινού στην Τριήρη
ΟΛΥΜΠΙΑΣ.
Στο πλαίσιο του
εορτασμού της επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940, η
Φρεγάτα
ΣΠΕΤΣΑΙ,
η
Πυραυλάκατος ΡΙΤΣΟΣ και
το
Υποβρύχιο
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ
κατέπλευσαν στον λιμένα
του
Πειραιά
ενώ
το
Αρματαγωγό
ΧΙΟΣ,
το
Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ και η
Φρεγάτα ΥΔΡΑ στο λιμένα
Θεσσαλονίκης . Κατά τη
διάρκεια του επισκεπτηρίου που ακολούθησε περίπου δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιοι
(19.700) πολίτες ξεναγήθηκαν στις εν λόγω ναυτικές μονάδες.
Στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού Αγίου
Νικολάου και της Επετείου των νικηφόρων ναυμαχιών Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, η
Φρεγάτα ΑΙΓΑΙΟΝ, η Πυραυλάκατος ΡΙΤΣΟΣ και το Υποβρύχιο ΩΚΕΑΝΟΣ
κατέπλευσαν στο λιμένα του Πειραιά όπου τα επισκέφτηκαν περίπου πέντε χιλιάδες
πεντακόσιοι (5.500) πολίτες.
Παγκόσμια Ημέρα Φάρων
Στο πλαίσιο εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων
την 19η Αυγούστου 2018, είκοσι
χιλιάδες
(20.000)
πολίτες
επισκέφθηκαν είκοσι οκτώ (28)
Φάρους
της
Ελληνικής
Επικράτειας όπου ενημερώθηκαν
για την σημασία των Φάρων και
των υπολοίπων ναυτιλιακών
βοηθημάτων στη Ναυσιπλοΐα,
καθώς και για την προσφορά των
Φαροφυλάκων στην ασφάλεια
του πλου στην ακτοπλοΐα.
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Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες
Την 5η και 6ηΜαΐου πραγματοποιήθηκε στο Φαληρικό όρμο αγώνας ιστιοδρομιών
με την επωνυμία «Παστρικάκεια 2018», ο οποίος διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τη
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, με την συνδρομή του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς (ΙΟΠ) και
του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος (ΝΟΕ), υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας (ΕΙΟ).
Από την 20η έως την 30η Ιουλίου το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων
(ΤΠΚ) ΜΠΛΕΣΣΑΣ συμμετείχε στο «55ο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου», ως πλοίο
ασφαλείας, καθ’ όλη την διάρκεια των ιστιοδρομιών. Στο Ράλλυ Αιγαίου συμμετείχαν
αρκετές ομάδες ιστιοπλοΐας μεταξύ των οποίων και η ομάδα της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού.
Καθαρισμοί Ακτών
Την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018, στο πλαίσιο συμμετοχής της Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) στον Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (ΘΕΠ) με το
Αρματαγωγό ΧΙΟΣ, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί πραγματοποίησαν καθαρισμό σε ακτές
των Ψαρών.

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου
2018, στο πλαίσιο συμμετοχής της
Φρεγάτας ΣΠΕΤΣΑΙ σε επιχείρηση
φυλακής σκοπούντος εκτελέσθηκε
καθαρισμός
με
εθελοντική
συνεισφορά του προσωπικού της
Φρεγάτας σε περιοχή όρμου
Καρύστου.

Μεταφορά Ιατρικών Αποβλήτων
Την Πέμπτη 5 έως
και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου
του
2018,
το
Αρματαγωγό
ΡΟΔΟΣ,
στο
πλαίσιο
της
κοινωνικής προσφοράς
των Ενόπλων Δυνάμεων,
διατέθηκε επ’ ωφελεία
του Υπουργείου Υγείας
για τη μεταφορά μέσω
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ειδικών φορτηγών ψυγείων, ιατρικών αποβλήτων από νησιά των Κυκλάδων και της
Δωδεκανήσου.
Συμμετοχή Μπάντας ΠΝ σε συναυλίες Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Το Πολεμικό Ναυτικό ανταποκρινόμενο σε πληθώρα αιτημάτων διέθεσε τη
Μπάντα του σε αρκετές προσκλήσεις Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συλλόγων
και Σωματείων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:
Την 13η και την 14η Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα συναυλίες στο
ανοιχτό θέατρο Τρικάλων και στο θερινό θέατρο Βόλου. Οι συναυλίες υλοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρικάλων και του
Σωματείου των Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος» Βόλου, οι οποίες
συμβάλουν στην στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Την 17η Ιουνίου η Μπάντα του
Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε
συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στο Δήμο Μεγαρέων
Την 23η και 24η Ιουνίου η
Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού
πραγματοποίησε
συναυλία
στο
πλαίσιο απελευθέρωσης της Άρτας.
Την 29η Ιουνίου η Μπάντα του
Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε
συναυλία στο πλαίσιο του 27ου φεστιβάλ Ναυπλίου.
.
Την 21η Ιουνίου η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε συναυλία
στο Πολεμικό Μουσείο για την παγκόσμια ημέρα μουσικής με θέμα ελληνικό και ξένο
κινηματογράφο.
Την 29η έως 30η Σεπτεμβρίου Συναυλία στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου της
Ναυμαχίας Αγκάλης
στην Ιτέα.
Την
14η
Ιουλίου
Συναυλία
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
στο
Κατάκολο
20η και
21η
Μαΐου
Εκδηλώσεις
της
Δημοτικής ενότητας
Συκουρίου του δήμου
Τεμπών.(συναυλία –
Την
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περιφορά εικόνας).
Από 5η 8η Ιουνίου Συναυλίες σε νήσους Ψαρά και Σαμοθράκη, στο πλαίσιο
εορταστικών εκδηλώσεων «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος ».
Την 22η Ιουλίου Συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο απελευθέρωσης
της Μονεμβασιάς.
Την 28η Σεπτεμβρίου Συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποίησε η
Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στη Σαλαμίνα.
Την 7η Νοεμβρίου Συναυλία στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο εορταστικών εκδηλώσεων
«Αρκάδια».
Την 5η Οκτωβρίου Συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων του δήμου Ελασσόνας .
Την 14η Σεπτεμβρίου Συναυλία Κοινωνικής
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμαριάς.

Αλληλεγγύης

στο

πλαίσιο

Την 4η Δεκεμβρίου Συναυλία προς τιμήν των οικογενειών προσωπικού ΠΝ.

Επιμέλεια
ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ
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