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Δελτίο Τύπου 

 
Η MYTILINEOS στη μάχη της πυρόσβεσης 

Διάθεση 4 ελικοπτέρων τύπου Erickson 
 

    
 

 
Αθήνα, Ελλάδα – 9 Αυγουστου 2021 – Οι πρωτοφανείς πυρκαγιές, οι οποίες 
μαίνονται από τις αρχές του Αυγούστου και προκαλούν τεράστιες καταστροφές 
στο πέρασμά τους, απαιτούν, μεταξύ άλλων, και την άμεση αξιοποίηση όσο το 
δυνατόν περισσότερων πυροσβεστικών μέσων και συναφούς εξοπλισμού, 
προκειμένου να ανακοπεί η άνευ προηγουμένου εξάπλωσή τους.  
 
Από την πρώτη στιγμή που το μέγεθος της καταστροφής άρχισε να φαίνεται, η 
MYTILINEOS αποφάσισε άμεσα, να βοηθήσει με τον πιο πρόσφορο τρόπο.  Σε 
συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία και την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
αποφασίστηκε η προσπάθεια ανεύρεσης και μεταφοράς πυροσβεστικών 
ελικοπτέρων, που είχε περισσότερη ανάγκη η Πυροσβεστική Υπηρεσία.  
 
Μετά από τιτάνιες προσπάθειες, ανευρέθηκαν στην Αυστραλία τα πιο 
κατάλληλα για την περίπτωση και υψηλότερης ποιότητας ελικόπτερα BELL 214 
BI της αμερικάνικης  εταιρείας Erickson Inc, πλήρως στελεχωμένα με ιπτάμενο 
προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης που αποτελείται από περισσότερους 
από 20 πιλότους, μηχανικούς και μεταφραστές. Τα ελικόπτερα αυτά, αφού 
εγκρίθηκαν σε επιχειρησιακό επίπεδο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, παραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο, για να συμβάλλουν δυναμικά 
στην κατάσβεση των ενεργών μετώπων στη χώρα. 
 
Τα ελικόπτερα αυτά (4 τον αριθμό) είναι καθοδόν προς τη χώρα μας, θα 
παραμείνουν δε 60 μέρες από την ημερομηνία άφιξης τους, ώστε να 
αποσοβηθεί ο κίνδυνος  αναζωπυρώσεων ή νέων πυρκαγιών, ενώ το κόστος 
διάθεσης των ελικοπτέρων (€3,3 εκατ.) ανέλαβε πλήρως η MYTILINEOS.  
 
Το κατά πόσον οι φωτιές που κατέκαψαν τη χώρα ήταν αποτέλεσμα 
μακροχρόνιων  ελλείψεων και προβλημάτων του κρατικού μηχανισμού, ή μία 
επιπλέον απόδειξη των καταστροφικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 
θα το πουν οι ειδικοί την επόμενη μέρα.  Η  MYTILINEOS έχει ήδη καταστεί η 
πρώτη ελληνική εταιρεία και από τις πρώτες βιομηχανίες στην Ευρώπη και τον 
κόσμο, που έθεσε σαφείς στόχους για ελαχιστοποίηση του ανθρακικού της 
αποτυπώματος, ενώ το σύνολο της στρατηγικής της διέπεται από τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης.  
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Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξεις και κάθε φορά που η πατρίδα μας καλεί,   
προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι,  με καίριο και αποτελεσματικό τρόπο. 
Δεσμευόμαστε ακόμα ότι θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια 
ανοικοδόμησης των καμένων περιοχών και αναδάσωσης των καμένων 
εκτάσεων.  
 
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε! 
 
Με βαθύτατη ευγνωμοσύνη στους πυροσβέστες, στα σώματα ασφαλείας, τους 
εθελοντές και όλους όσους υπερέβησαν εαυτούς για να περιορίσουν τη μεγάλη 
καταστροφή στη χώρα. 
 

 
για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:  
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | 
E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr. 

 
 
MYTILINEOS: 
 
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής 
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και 
Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ και 
απασχολεί περισσότερους από 3.850  άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Επικεντρωμένη στην αειφορία, έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 και να επιτύχει ουδέτερο 
αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι το 2050, βάσει 
των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.  
www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn 
 
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, 
κάντε κλικ εδώ  
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