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ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής (ΝΑΑΑ), υλοποίησε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής κόστους 1 εκ 
ευρώ.

Το εν λόγω έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ΝΑΑΑ δεδομένου ότι αφορά δράσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος σε πληγείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ώστε να προστατευθεί η περιοχή 
από περαιτέρω φυσικές καταστροφές και ειδικά πυρκαγιές, εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά 
μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών και την επιχειρησιακή 
ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων.  Το έργο απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα έπειτα από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και του 2009.

Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική προστασία του νομού Ανατολικής Αττικής από τις 
φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές), η ενίσχυση της αειφορικής διαχείρισης της περιοχής και η 
συμβολή στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 
βιώσιμη ανάπτυξη της ορεινής περιοχή του νομού.

Το έργο θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφών και ιδίως των δασικών πυρκαγιών που είναι πιθανόν να εκδηλωθούν μελλοντικά 
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 προτεινόμενο σύστημα θα δημιουργήσει ακόμη τον πυρήνα για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση κρίσεων στο νομό, 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).

Στο πλαίσιο αυτό, με πυρήνα τον φυσικό πλούτο της περιοχής, θα διαρθρωθεί ένα Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ελέγχου Δασικών Πυρκαγιών, με την υλοποίηση 
συντονισμένων δράσεων παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης των 
δασικών περιοχών του Νομού, προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ολοκληρωμένης 
προβολής της περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός τηλεματικού Συστήματος Ασύρματης Επόπτευσης 
Πυρκαγιών, το οποίο έχει την δυνατότητα με τη χρήση πέντε (5) ασύρματων καμερών 
(εικονοληπτών) να ανιχνεύει την περιοχή για την περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς και να μεταδίδει 
ασύρματη εικόνα στο Κέντρο Διαχείρισης και τα τοπικά κέντρα. Το ολοκληρωμένο λογισμικό 
πρόληψης, προειδοποίησης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών ενσωματώνει τα 
πλεονεκτήματα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Σημαντικότατη για την προστασία της περιοχής μας είναι η τοποθέτηση της μιας εκ των πέντε 
καμερών στο ύψωμα του Κατσιμιδίου.  Για την τοποθέτηση της κάμερας στην περιοχή μας 
μερίμνησε ο υπεύθυνος του έργου και Γραμματέας του Συλλόγου Οικιστών ΙΠ, Δρ Γεώργιος 
Δρόσος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της ΝΑΑΑ.

Η ΝΑΑΑ θα πραγματοποιήσει Ημερίδα τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 10.00 με θέμα 
«Παρουσίαση του εγκατασταθέντος στην Νομαρχία Πλαισίου Διαχείρισης Καταστροφών – 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας στην περιοχή της Νoμαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατολικής Αττικής».
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