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Αριθ. Πρωτ.: 208 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 20-4-2011 
 

Προς:  
Περιφερειάρχη Αττικής 
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής 
Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας 
∆ήµο Ωρωπού 
∆ιοικητή 6ου Πυροσβεστικού Σταθµού 
 

Θέµα: Παύση λειτουργίας ιστοσελίδας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής που 
αφορά στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην περιοχή 
της Ανατολικής Αττικής 

 
Αξιότιµοι κύριοι, 
 
Σύµφωνα µε διαπίστωση µας, η ιστοσελίδα www.politikiprostasia-naaa.gr που αφορά στο 

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην περιοχή της πρώην 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, µέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στις 5 
κάµερες Κατσιµιδίου, Λαυρίου, Πεντέλης και Βαρνάβα για ανάγκες της πυροπροστασίας, δεν 
λειτουργεί. 

 
Το σύστηµα συµβάλλει αποτελεσµατικά στην πρόληψη και αντιµετώπιση των φυσικών 

καταστροφών και ιδίως των δασικών πυρκαγιών που είναι πιθανόν να εκδηλωθούν στην περιοχή, 
διαφυλάττοντας το περιβάλλον αλλά και τις µοναδικές αισθητικές και φυσικές αξίες που φιλοξενεί η 
περιοχή και συµβάλλοντας στην ολοκληρωµένη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Το 
σύστηµα δηµιουργεί ακόµη τον πυρήνα για την ολοκληρωµένη διαχείριση κρίσεων στην ευρύτερη 
περιοχή, εφόσον θέτει τις βάσεις για την έγκαιρη προειδοποίηση και άρα διαχείρισή τους (µε 
δράσεις όπως η εκκένωση περιοχών, η αποστολή βοήθειας, ο συντονισµός των επιχειρησιακών 
δυνάµεων, ο σχεδιασµός µέτρων αποκατάστασης, κλπ).  

 
Ως γνωστόν η λειτουργία του προγράµµατος αυτού, αποτελεί µέγιστη βοήθεια για τους χρήστες 

του σε θέµατα πυρασφάλειας, δηλαδή το Πυροσβεστικό Σώµα, τους ∆ήµους, τον Ενιαίο Φορέα 
∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, στην Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας, τους τοπικούς φορείς 
κλπ.  Το γεγονός αυτό, πέραν του κόστους των 1.000.000€ που δαπάνησε η ΝΑΑΑ, εγκυµονεί 
σοβαρότατο κίνδυνο και δυσκολία για την αποτροπή, αντιµετώπιση και καταστολή πυρκαγιών στην 
επερχόµενη αντιπυρική περίοδο για τις περιοχές που καλύπτει. 

 
Παρακαλούµε αφού ερευνήσετε σχετικά, προκειµένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του εν 

λόγω προγράµµατος, να µας ενηµερώσετε σχετικά. 
 

Για το ∆.Σ. 
 

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 
 
 
 
 

∆ιονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


