
 

 

 
 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Ιωάννινα, 15 Φεβρουαρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων σε επιχείρηση έρευνας αγνοούμενου 

αεροσκάφους  

Την Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021 το μεσημέρι, το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων ειδοποιήθηκε από τον 
Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Μαυρογιώργο, για την έναρξη 
επιχείρησης έρευνας μονοκινητήριου αεροσκάφους, το στίγμα του οποίου είχε χαθεί. 

Ειδικότερα, το διθέσιο αεροσκάφος, στο οποίο επέβαινε μόνο ο πιλότος, είχε απογειωθεί από την Κοζάνη 
και εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση με προορισμό τα Ιωάννινα, χωρίς προσγείωση. Το τελευταίο στίγμα είχε 
καταγραφεί στις 12:28, πέντε μίλια ΒΑ του αεροδρομίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με αυτό, η περιοχή των 
ερευνών υπολογίστηκε ευρύτερα των Μηλιωτάδων Ζαγορίου. 

Με την ειδοποίηση, έγινε άμεση κινητοποίηση του Τμήματος και ομάδα 12 Εθελοντών μετέβη οργανωμένα 
στην περιοχή των ερευνών, οι οποίες συνεχίστηκαν άκαρπες, μέχρι τη δύση του ηλίου, μέσα σε έντονη 
βροχόπτωση. 

Την επόμενες ημέρες, οι έρευνες συνεχίστηκαν, με καθόλου ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις και 
χαμηλή νέφωση), με ομάδες Εθελοντών, οι οποίες χρησιμοποίησαν για τις έρευνες Μη Επανδρωμένα 
Πτητικά Μέσα (drone) και κινούνταν σε δασικούς ορεινούς δρόμους της περιοχής αλλά και πεζή στον 
ορεινό όγκο του Μιτσικελίου. 

Τελικά, το αεροσκάφος εντοπίστηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, μετά από βελτίωση του καιρού, σε 
χαράδρα κοντά στην κορυφή του όρους Μιτσικέλι, σε υψόμετρο περίπου 1.700 μ. Ο εντοπισμός έγινε από 
τα εναέρια μέσα (αεροπλάνο Canadair και ε/π Super Puma), τα οποία παρόλο που πραγματοποιούσαν 
πτήσεις όλες τις προηγούμενες ημέρες, δεν είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν το σημείο, το οποίο 
καλύπτονταν μόνιμα από χαμηλή νέφωση. Στο σημείο της συντριβής βρέθηκε η σορός του άτυχου 
32χρονου πιλότου, ο οποίος κατάγονταν από το Ιράκ και εκπαιδεύονταν σε αερολέσχη της πόλης της 
Κοζάνης. 

Η επιχείρηση ανάσυρσης πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 
και ήταν ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της θέσης (απότομη πλαγιά) και του χιονιού που κάλυπτε την περιοχή. 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων συνεργάστηκε άριστα με την Πολιτική Προστασία της 
Περιφέρειας Ηπείρου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία και τους υπόλοιπους φορείς 
που συμμετείχαν στην επιχείρηση και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους 
οικείους του άτυχου πιλότου. 
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