
Ιούλιος 
Στις 21 Ιουλίου εκδηλώθηκε φωτιά στην παραλία Σέσι στο Γραµµατικό. Στην 
κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία, κοντά στο σηµείο 
όπου είχε εκδηλωθεί η µεγάλη φωτιά το 2009, συµµετείχε ο Σ.Π.Α.Π αποτρέποντας, 
µαζί µε τις υπόλοιπες δυνάµεις πυρόσβεσης που έσπευσαν στο σηµείο, την επέκταση 
της φωτιάς. Συγκεκριµένα, η φωτιά ξέσπασε στις 7 το απόγευµα σε ξερά χόρτα και 
κατασβέστηκε δυόµισι ώρες αργότερα µε τη συµµετοχή 30 ανδρών και οχηµάτων από 
το Σ.Π.Α.Π, τους Δήµους Ραφήνας – Πικερµίου, Διονύσου, Μαραθώνα, Κηφισιάς και 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Από τη φωτιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις κάηκαν 
συνολικά 10 στρέµµατα γης. Στο σηµείο της φωτιάς βρέθηκε το µέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π Βλάσης Σιώµος, οι Αντιδήµαρχοι Διονύσου 
Κυριάκος Κοντάκης, και Μαραθώνα Βασίλης Μεγαγιάννης, και ο δηµοτικός σύµβουλος 
Ιωάννης Μπούσουλας. Την ίδια ηµέρα στις 8 το πρωί, ο Σ.Π.Α.Π χρειάστηκε να 
επέµβει σε φωτιά που εκδηλώθηκε όπισθεν πολυκαταστήµατος στην Άνοιξη, η οποία 
κατεστάλη άµεσα από επανδρωµένο όχηµα του Συνδέσµου. Το απόγευµα, οχήµατα 
του Σ.Π.Α.Π µαζί µε πυροσβεστικά µέσα από τους Δήµους Βριλησσίων και Παλλήνης, 
και την Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να επέµβουν για την κατάσβεση φωτιάς 
που εκδηλώθηκε στην περιοχή πίσω από το νεκροταφείο του Γέρακα. Από τη φωτιά 
καταστράφηκε µερικώς σταθµευµένο µικρό φορτηγό, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς 
διερευνά η Ελληνική Αστυνοµία που κλήθηκε στο σηµείο. 
 
Στις 2 π.µ. της 9ης Ιουλίου ξέσπασε φωτιά στον εσωτερικό χώρο στάθµευσης του 
κτιρίου του ΟΤΕ επί της οδού Χατζηαντωνίου στο Μαρούσι. Άγνωστοι περιέλουσαν µε 
εύφλεκτο υγρό 12 οχήµατα του ΟΤΕ. Από τις εκρήξεις που σηµειώθηκαν τα οχήµατα 
καταστράφηκαν ολοσχερώς. Μικρές υλικές ζηµιές προκλήθηκαν και στον εξωτερικό 
χώρο παρακείµενης καφετέριας. Στο σηµείο βρέθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η 
Ασφάλεια, η Αντιτροµοκρατική Υπηρεσία, η Τροχαία, το ανακριτικό της ΕΛ.ΑΣ, 
προσωπικό και οχήµατα του Σ.Π.Α.Π υπό το συντονισµό του Επαµεινώνδα 
Κατσιγιάννη, υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Αµαρουσίου. 
 
Στις 7 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ εκδηλώθηκε περιστατικό πυρκαγιάς στην περιοχή 
ΠΙΚΠΑ – Αναρρωτήριο Πεντέλης. Έπειτα από έγκαιρη επέµβαση του Σ.Π.Α.Π µε 
πλήρωµα εθελοντές του Συνδέσµου και το Βλάση Σιώµο, µέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Σ.Π.Α.Π, επενέβησαν σε πρώτο χρόνο και κατέσβησαν τη φωτιά. Στο 
περιστατικό παραβρέθηκαν, επίσης, οχήµατα του Δήµου Πεντέλης, του εθελοντικού 
κλιµακίου Πεντέλης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 
Στην εθνική οδό Αθηνών Λαµίας προκλήθηκε πυρκαγιά στην καµπίνα δηµόσιας 
χρήσης βυτιοφόρου οχήµατος που µετέφερε 22.000 λίτρα αµόλυβδης βενζίνης. Στο 
σηµείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήµατα των Δήµων µελών του Σ.Π.Α.Π, η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ανακριτικό της Τροχαίας και η οδική βοήθεια της εθνικής 
οδού. Χάρη στην έγκαιρη επέµβαση των δυνάµεων πυρόσβεσης, η φωτιά 
περιορίστηκε στη µηχανή του οχήµατος και δεν έφτασε στο φορτίο των καυσίµων. 
 
Μόνο στο Δήµο Σπάτων – Αρτέµιδας στη διάρκεια του Ιουλίου, σηµειώθηκαν 10 
περιστατικά φωτιάς στα οποία η συµβολή του Σ.Π.Α.Π στην άµεση ειδοποίηση και 
επέµβαση των πυροσβεστικών µέσων για την έγκαιρη κατάσβεσή τους ήταν 
καθοριστική. Στις 13 Ιουλίου πυρκαγιά ξέσπασε πολύ κοντά στη βόρεια πύλη του 
αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Για την κατάσβεση της φωτιάς που κατέκαψε 
10 στρέµµατα γης και ελαιόδεντρα χρειάστηκε τα πυροσβεστικά µέσα να ρίξουν 3.000 
λίτρα νερού. Δύο µέρες αργότερα, εντός της περίφραξης του αεροδροµίου, 
εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα προκαλώντας ελαφρές υλικές ζηµιές σε 
παρακείµενο σταθµευµένο όχηµα. Στις 7 Ιουλίου στις 4 τα ξηµερώµατα πυρκαγιά 



εκδηλώθηκε στον κινητήρα του οχήµατος έπειτα από σύγκρουση επί της λεωφ. 
Καραµανλή στην Αρτέµιδα. Πυροσβεστικά οχήµατα του Συνδέσµου, το ΕΚΑΒ και η 
ΕΛ.ΑΣ έσπευσαν στο σηµείο του συµβάντος. Τις επόµενες ηµέρες, µε δελτίο υψηλής 
επικινδυνότητας, µικρές εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα αλλά και στην 
παραλία, για τις οποίες έγιναν συστάσεις και κατασβέστηκαν άµεσα χωρίς να 
εξαπλωθούν. Στις 3 Ιουλίου στις 5 µ.µ. το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για 
φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή Κιάφα της Αρτέµιδας. Για την κατάσβεση της, 
προτού λάβει διαστάσεις, χρειάστηκε να επέµβουν πυροσβεστικά οχήµατα των 
όµορων Δήµων και µελών του Σ.Π.Α.Π. 
 
Ο Σ.Π.Α.Π ως φορέας µε εθελοντές και µε επικεφαλής τους επιχειρησιακούς 
υπευθύνους ανά περιοχή, σε συνεργασία και µε τα µέλη του Δ.Σ του Συνδέσµου και 
υπό το συντονισµό του Προέδρου Γεώργιου Πατούλη, θα συνεχίσουν την προσπάθεια 
αυτή προστασίας από κάθε επικινδυνότητα στην περιοχή ευθύνης των Δήµων µελών 
ευρισκόµενοι στην απαραίτητη εγρήγορση και ετοιµότητα µέχρι το τέλος της 
αντιπυρικής περιόδου. 
 
 
 


