
 

Κατερίνη, 20 Νοεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Σε κατάσταση επιφυλακής το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Κατερίνης λόγω των πλημμυρικών φαινομένων στην Πιερία 

 

Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκε από το πρωί της Πέμπτης 16 Νοεμβρίου 2017 το 
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 
Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κατερίνης, κατόπιν εντολής της Τομεάρχη κ. Μαρίνας Σταμάτη, 
λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν σε πολλές περιοχές της 
χώρας, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής της Πιερίας, η οποία επλήγη σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

 

Άμεσα, 20 Εθελοντές Σαμαρείτες, Διασώστες & Ναυαγοσώστες τέθηκαν σε 
ετοιμότητα προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπου αυτές 
χρειαστούν, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Δημοτικών 
Αρχών του Νομού και της Πολιτικής Προστασίας. 

https://www.facebook.com/samariteskaterinis/photos/pcb.1574607149272891/1574606615939611/?type=3
https://www.facebook.com/samariteskaterinis/photos/pcb.1574607149272891/1574606592606280/?type=3
https://www.facebook.com/samariteskaterinis/photos/pcb.1574607149272891/1574606739272932/?type=3
https://www.facebook.com/samariteskaterinis/photos/pcb.1574607149272891/1574606675939605/?type=3


Η Εθελοντική Διοίκηση του Τμήματος συμμετείχε σε έκτακτη σύσκεψη του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης, η οποία συνεκλήθη το 
απόγευμα της Πέμπτης. 

Τα περισσότερα προβλήματα δημιουργήθηκαν σε κοινοτικά διαμερίσματα του 
Δήμου Δίου-Ολύμπου και στον ποταμό Λεύκο (Πέλεκα) στη Κατερίνη. Πρόκειται για 
ένα ποτάμι που βρίσκεται στο όριο του αστικού ιστού της Κατερίνης όπου έχουν 
υποχωρήσει τοιχία, με αποτέλεσμα οι Αρχές να εκκενώσουν σπίτια. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή 
της Κατερίνης, απεγκλωβίστηκαν από το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
συνολικά 39 άτομα, ενώ δέχτηκε πάνω από 300 κλήσεις για άντληση υδάτων. 

Ομάδα Σαμαρειτών Διασωστών του Ε.Ε.Σ. βρέθηκε στις πληγείσες περιοχές των 
Δήμων Κατερίνης και Δίου-Ολύμπου παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη της 
κατάστασης, καθαρίζοντας βουλωμένες σχάρες αποχέτευσης, ενώ σε δύο 
περιπτώσεις χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν δύο οδηγούς Ι.Χ.Ε., στην περιοχή της 
Κατερινόσκαλας και της παραλίας Κατερίνης. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, από την πρώτη στιγμή, όπως οφείλει άλλωστε, 
πράττει το καθήκον του, προσφέροντας την αναγκαία βοήθεια στους πάσχοντες 
συνανθρώπους μας. 

Οι Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα παραμείνουν στο πεδίο για όσο 
χρονικό διάστημα χρειαστεί, αρωγοί στις προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας. 
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