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      Ενημερώθηκε, βραδινές ώρες χθες, το Α΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ότι το Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ” Ν.Π. 10631
προερχόμενο από Αίγινα με τριάντα έξι (36) επιβάτες κατά τη διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης στην προβλήτα Αργοσαρωνικού λόγω των τοπικών
δυσμενών καιρικών συνθηκών, παρασύρθηκε πλησίον των πρυμνοδετημένων Ε/Γ-Ο/Γ “ΑΧΑΙΟΣ” και  “ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ”  με αποτέλεσμα να
παρασύρει τις άγκυρές τους και τελικά να προσκρούσει σε παρακείμενο προβλήτα του λιμένα. 
      Στη συνέχεια το  “ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ” με τη συνδρομή των Ρ/Κ “ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΙΙ” και “ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 5” προσέδεσε ασφαλώς και αποβίβασε τους
επιβάτες και τα οχήματα. 
     Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές χωρίς να διαπιστωθεί εισροή υδάτων, ενώ από το  Α΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του “ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ”. 
 
                                                                          *****
 
Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Λειψών από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” Ν.Π. 11957, ότι αδυνατεί να προσεγγίσει τον οικείο λιμένα λόγω
δυσμενών καιρικών συνθηκών και ότι θα συνεχίσει το δρομολόγιο του για λιμένα Πάτμου. 
Από του πλοίου επρόκειτο να αποβιβαστούν επτά (07) επιβάτες και ένα (01) φορτηγό ενώ θα επιβιβάζονταν δεκαπέντε (15) επιβάτες και τρία (03)
φορτηγά οχήματα.
 
                                                                            *****
         Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε, βραδινές ώρες χθες, στο Α/Κ σκάφος “ΘΕΟΤΟΚΟΣ” Ν.Λ. 323, το οποίο ελλιμενιζόταν στο αλιευτικό
καταφύγιο Βάρκιζας.
    Συγκεκριμένα, το Κέντρο Αμέσου Δράσεως Α.Λ.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ. ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης  για περιστατικό πυρκαγιάς σε Α/Κ σκάφος
στην ανωτέρω περιοχή. 
          Άμεσα, στην περιοχή μετέβησαν  στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής τα οποία διαπίστωσαν ότι η πυρκαγιά η οποία ήταν μικρής εκτάσεως, είχε
εκδηλωθεί στα ηλεκτρικά μέρη του σκάφους και είχε σβηστεί από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη συνδρομή του ιδιοκτήτη του Α/Κ
σκάφους. 
     Από το ανωτέρω συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση, ενώ δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα παραπλεύρως ελλιμενιζόμενα
σκάφη. 
     Από τη Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλους του Α/Κ “ΘΕΟΤΟΚΟΣ” Ν.Λ. 323 μέχρι
αποκατάστασης της βλάβης.  
                     
                                                                         *****
          Στον εντοπισμό και τη διάσωση τριάντα έξι (36) αλλοδαπών προσφύγων  προέβη, πρωινές ώρες χθες, πλωτό σκάφος δύναμης FRONTEX το
οποίο ευρίσκετο σε περιπολία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης θαλάσσια σύνορα ''ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2015''.
     Συγκεκριμένα, κατόπιν ενημέρωσης από το στρατιωτικό παρατηρητήριο της ν. Παναγίας Οινουσσών και υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου  
Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ανωτέρω σκάφος μετέβη στην εν λόγω περιοχή και παρέλαβε τους ανωτέρω αλλοδαπούς, οι οποίοι αφού
μεταφέρθηκαν στο λιμένα Χίου, συνελήφθησαν διότι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
           Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.
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