
 

 

 
 

 

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

Κατερίνη, 20 Νοεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Επιχείρηση έρευνας αγνοούμενου από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης 

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, για τον εντοπισμό 47χρονου, ο οποίος αγνοείται από το 
μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου και για τον οποίο έχει σημάνει Missing Alert από την Δευτέρα 16 
Νοεμβρίου. 

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου 2020, ζητήθηκε η συνδρομή του Σώματος 
Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης από μέλη της οικογενείας.  

Με την κινητοποίηση του Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος του Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτου Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνα κ. Γεωργίου και άμεση έγκριση της επιχείρησης 
έρευνας-διάσωσης από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, ξεκίνησε 
ο σχεδιασμός της επιχείρησης, εκτιμώντας τα στοιχεία που ελήφθησαν από την οικογένεια. 

Το πρωί της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου, σε συνεργασία και σύμφωνα και με τις πληροφορίες της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, ομάδες Εθελοντών (πεζοπόρες και εποχομούμενες), που 
εναλλάσσονταν κατά τη διάρκεια της ημέρας, μαζί με δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής 
και τη βοήθεια ανιχνευτή σκύλου της Αστυνομίας, σάρωσαν την πρώτη ημέρα περιοχή περίπου 600 
στρεμμάτων, στη περιοχή των Κοινοτήτων Ν. Κεραμιδίου και Αρωνά του Δήμου Κατερίνης. Ταυτόχρονα, 
με τη συνδρομή drone Εθελοντή Σαμαρείτη του Τμήματος, ελέγχθηκαν πιο δύσβατες περιοχές. Να 
σημειωθεί ότι η περιοχή έρευνας είναι μικτή ζώνη αγροτικών καλλιεργειών και περιαστικού δάσους.  

Η αναζήτηση συνεχίστηκε το πρωί της Τετάρτης, παρά τον βροχερό καιρό που δυσχέραινε την έρευνα, 
με τις ομάδες των Εθελοντών να επικεντρώνονται στην περιοχή της Κοινότητας Αρωνά (εντός και εκτός 
Κοινότητας), σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες και την καθοδήγηση που έλαβαν από την Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Κατερίνης. Με την ενδελεχή έρευνα αγροτικών περιοχών, εγκαταλελειμμένων ή μη 
κτισμάτων, καθώς και σαρώσεις κατά μήκος δύσβατων ρεμάτων, καλύφθηκε περιοχή περίπου 500 
στρεμμάτων, χωρίς δυστυχώς να φέρει θετικό αποτέλεσμα. 

Την Πέμπτη, 3η ημέρα αναζήτησης, οι έρευνες συνεχίζονται με τους Εθελοντές να χτενίζουν την ευρύτερη 
περιοχή ενδιαφέροντος. Στην επιχείρηση έως τώρα συμμετείχαν 48 Εθελοντές Σαμαρείτες, με την 
υποστήριξη του διασωστικού οχήματος του Τμήματος, κατάλληλου εξοπλισμού και ενός drone. 

 


