
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ιεράπετρα, 20 Μαρτίου 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρασ 

Υγειονομική κάλυψη του 1oυ Trail Ride of Crete 4x4 

Σθν Κυριακι, 5 Μαρτίου 2023, πραγματοποιικθκε το 1ο Trail Ride of Crete, από τθν Λζςχθ 

φίλων τετρακίνθςθσ Ιεράπετρασ, με 7 off road ειδικζσ διαδρομζσ ςτα βουνά του Λαςικίου. 

Ήταν ο πρϊτοσ αγϊνασ από τουσ τρεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Κριτθ και 

προςμετρείται ςτο πρωτάκλθμα Κριτθσ trail ride 4x4 οχθμάτων.   

Για τθν αςφαλι διεξαγωγι, θ Κινθτι Μονάδα Τγείασ και οι Εκελοντζσ αμαρείτεσ του 

Περιφερειακοφ Σμιματοσ Ε.Ε. Ιεράπετρασ, πλιρωσ εξοπλιςμζνοι με όλο το απαραίτθτο 

υλικό, υγειονομικό και Πρϊτων Βοθκειϊν, ανζλαβαν τθν υγειονομικι κάλυψθ. Μζχρι το 

πζρασ του αγϊνα δεν προζκυψε κανζνα περιςτατικό. 

Υγειονομική κάλυψη του 8oυ Μινωικοφ Μονοπατιοφ Μφθων 

Σθν Κυριακι, 12 Μαρτίου 2023, ςτουσ Μφκουσ Ιεράπετρασ πραγματοποιικθκε το 8ο 

Μινωικό Μονοπάτι, το οποίο διοργανϊκθκε από τον Πολιτιςτικό φλλογο Μφκων 

Ιεράπετρασ, με τθν υποςτιριξθ του Ομίλου Τπεραποςτάςεων Κριτθσ. 

Πραγματοποιικθκαν δφο ορεινοί αγϊνεσ 12,5 χιλιομζτρων ςτα ±650 μζτρα υψόμετρο και 

26,5 χιλιομζτρων ςτα ±1500 μζτρα υψόμετρο. Οι δφο αυτζσ διαδρομζσ είχαν ωσ ςθμείο 

εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ το χωριό των Μφκων και διζςχιηαν το δάςοσ του ελάκανου 

μζςα από ιςτορικά μονοπάτια. το ςφνολο των δφο διαδρομϊν ςυμμετείχαν ςυνολικά 106 

ακλθτζσ από όλθ τθν Κριτθ. 



Για τθν ομαλι διεξαγωγι των αγϊνων το ϊμα Εκελοντϊν αμαρειτϊν του Περιφερειακοφ 

Σμιματοσ Ε.Ε. Ιεράπετρασ και με πλιρωσ εξοπλιςμζνθ τθν Κινθτι Μονάδα Τγείασ, 

ανζλαβε τθν υγειονομικι κάλυψθ, αντιμετωπίηοντασ με επιτυχία όλα τα περιςτατικά που 

προζκυψαν. 

Συμμετοχή ςτην άςκηςη ετοιμότητασ «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ ΛΑΣΙΘΙ 2023» 

Σο ϊμα Εκελοντϊν αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν του Περιφερειακοφ 

Σμιματοσ Ε.Ε.. Ιεράπετρασ ςυμμετείχε ςτθν άςκθςθ ετοιμότθτασ «ΕΙΙΧΘΩΝ ΛΑΙΘΙ 

2023», κατόπιν αιτιματοσ  από τθν  Πυροςβεςτικι Τπθρεςία. 

Η άςκθςθ πραγματοποιικθκε, τθν Παραςκευι 12 Μαρτίου 2023 και ζλαβε χϊρα ςτο  

Δθμαρχείο Ιεράπετρασ. Για τισ ανάγκεσ τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν άςκθςθ, από το ϊμα 

Εκελοντϊν αμαρειτϊν, Διαςωςτϊν και Ναυαγοςωςτϊν Ιεράπετρασ ςυμμετείχαν εννζα 

εκελοντζσ, με όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό. 

Σο ςενάριο τθσ άςκθςθσ, θ οποία εκτελζςτθκε με απόλυτθ επιτυχία, προζβλεπε τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν, μετά από ζντονθ ςειςμικι δραςτθριότθτα, με τθν ςυμμετοχι 

όλων των εμπλεκόμενων φορζων. υγκεκριμζνα, αφοροφςε ςειςμό ζνταςθσ 6 ρίχτερ, που 

προκάλεςε πυρκαγιά ςτον 1ο όροφο του Δθμαρχείου τθσ πόλθσ. τόχοσ ιταν ο 

απεγκλωβιςμόσ των εργαηομζνων και θ κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ. 

Οι αρμοδιότθτεσ των Εκελοντϊν αμαρειτϊν του Σμιματοσ Ε.Ε.. Ιεράπετρασ, ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ άςκθςθ, ιταν θ παραλαβι, μεταφορά και περίκαλψθ των τραυματιϊν που 

εξιλκαν από το κτίριο, με τθν ςυμβολι τθσ Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ. 

τθν άςκθςθ ςυμμετείχαν οι παρακάτω φορείσ, ςφλλογοι και εκελοντικζσ ομάδεσ: Π.Τ 

Ιεράπετρασ, Πολιτικι προςταςία Π.Ε Λαςικίου, ΕΛ.Α, Δθμοτικι Αςτυνομία, υπάλλθλοι του 

Διμου, Λιμενικό ϊμα Ιεράπετρασ, Ε.Κ.Α.Β, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, Περιφερειακό Σμιμα Ε.Ε.. 

Ιεράπετρασ, Λζςχθ φίλων τετρακίνθςθσ, φλλογοσ Ραδιοεραςιτεχνϊν Ιεράπετρασ και ο 

φλλογοσ ανάπτυξθσ Αγ. Ιωάννθ. 
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