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Θέμα: Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία 2010
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Την τελευταία δεκαπενταετία η Ελλάδα βιώνει πολλαπλά κρούσματα καταστροφικών
δασικών πυρκαγιών με αποκορύφωμα αυτές των ετών, που ήταν πρωτοφανείς σε έκταση και
καταστροφικά αποτελέσματα. Τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του συστήματος
αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας, επικεντρώνονται στην ανικανότητα και
τις χρόνιες αγκυλώσεις του κρατικού μηχανισμού και της διοίκησης - Κεντρικής και Αυτοδιοίκησης να διαχειριστούν την κρίση και στα μεγάλα κενά και παραλείψεις του θεσμικού πλαισίου.
Η πυροπροστασία των δασών -γιατί για πυροπροστασία πρέπει να μιλάμε και όχι για
δασοπυρόσβεση- έχει τρία διακριτά επίπεδα ή φάσεις:
Το πρώτο επίπεδο, το σημαντικότερο, αποτελεσματικότερο και το λιγότερο δαπανηρό είναι
η πρόληψη. Οι πυρκαγιές πρέπει να προλαμβάνονται. Για τον σκοπό αυτό παίρνονται:
●
Καθαρά δασοκομικά μέτρα όπως ο κατάλληλος χειρισμός των εύφλεκτων δασών της
μεσογειακής ζώνης με κατάλληλες αραιώσεις, κλαδεύσεις και απομάκρυνση του εύφλεκτου
υπόροφου κατά μήκος των δρόμων ώστε να καταστούν λιγότερο εύφλεκτα και να εμποδίζεται η
μετατροπή των ερπουσών πυρκαγιών σε επικόρυφες.
●
Μέτρα επιτήρησης της περιοχής με συνεχείς περιπολίες για την αποτροπή εμπρησμών
αλλά και την έγκαιρη ανίχνευση εστιών πυρκαγιάς και την άμεση κατάσβεσή τους, και
●
Μέτρα ενημέρωσης του κοινού και κυρίως των επισκεπτών για τους κινδύνους εκδήλωσης
πυρκαγιών.
●

●

Το δεύτερο επίπεδο αφορά την άμεση πυρανίχνευση, την έγκαιρη αναγγελία της πυρκαγιάς και την
άμεση παρέμβαση, το αργότερο σε 15΄ από την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Για τον σκοπό αυτόν η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής (ΝΑΑΑ), υλοποίησε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας
και Πυρόσβεσης στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής κόστους 1 εκ ευρώ. Σημαντικότατη για την προστασία της
περιοχής μας είναι η τοποθέτηση της μιας εκ των πέντε καμερών στο ύψωμα του Κατσιμιδίου.
Το τρίτο επίπεδο αφορά τη δασοπυρόσβεση αυτή καθαυτή. Εάν παρόλες τις προσπάθειες πρόληψης
και άμεσης παρέμβασης η πυρκαγιά δεν μπόρεσε να τεθεί υπό
έλεγχο και πάρει διαστάσεις τότε αρχίζει το πλέον δύσκολο, σύνθετο και πολυδάπανο έργο της δασοπυρόσβεσης
ή καλύτερα της αναχαίτισης της πυρκαγιάς.
Όπως ήδη γνωρίζετε ο Σύλλογος μας έχει εκπονήσει σχέδιο πυρασφάλειας από το 2008 και
προχωρήσαμε στην επιτυχή εφαρμογή του κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών σε συνεργασία με το Σύλλογο
Αγίας Τριάδας «Ο ΦΕΛΛΕΥΣ» και με το Συνεταιρισμό «Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία». Για την προετοιμασία του
σχεδίου προηγήθηκαν σεμινάρια υπό την αιγίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και υλικό από την Πολιτική
Προστασία.

Το θέμα της πυρασφάλειας – πυροπροστασίας της περιοχής μας είναι ιδιαίτερα σοβαρό και με
σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο 2010 παρακαλούμε να προβείτε
άμεσα στη σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) προκειμένου να υπάρξει
συντονισμός των εθελοντών και των εκπροσώπων των συλλογικών φορέων της περιοχής μας στο
έργο της πρόληψης των πυρκαγιών.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε αρωγή και βοήθεια.
Ο Πρόεδρος
Κώστας Κραββαρίτης
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