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Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία 2010
Το θέμα της πυρασφάλειας – πυροπροστασίας της περιοχής μας είναι σοβαρότατο και με σκοπό
την έγκαιρη προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο 2010 ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας (ΦΔΕΔΠ) πραγματοποίησε σύσκεψη τη Δευτέρα 04 Μαΐου 2010. Ο ΦΔΕΔΠ,
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, τις
Νομαρχίες, τους Δήμους και τις Κοινότητες της περιοχής, συντονίζει τις εθελοντικές οργανώσεις
πυροπροστασίας που δραστηριοποιούνται στην Πάρνηθα.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν πολλοί σύλλογοι και φορείς. Από την Ιπποκράτειο Πολιτεία κατόπιν
προσκλήσεως συμμετείχαν οι κ.κ. Κ. Κραββαρίτης και Μ. Μικελόπουλος από το Σύλλογο
Οικιστών, ο κ. Ν. Πυρουνάκης από το Σύλλογο «Ο ΦΕΛΛΕΥΣ», ο κ. Χ. Δημητρούλιας από το
Συνεταιρισμό ΔΙΠ και ο κ. Δ. Ψωμιάδης με την ιδιότητα του πρώην Συντονιστή του Ενιαίου Φορέα
Πυροπροστασίας για το 2009.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε καταγραφή των υπαρχόντων μέσων και των αναγκών κάθε
φορέα, και θα αποσταλεί η μελέτη που εκπονείται ήδη από τον ΦΔΕΔΠ για παρατηρήσεις και
συμπληρώσεις πριν την τελική της μορφή.
Αξίζει να σημειωθεί. ότι ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού ΔΙΠ, κ. Χ. Δημητρούλιας, δήλωσε
παρουσία όλων των συμμετεχόντων ότι δεν προτίθεται φέτος ο Συνεταιρισμός να
προσλάβει πυροφύλακες, όπως γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, επειδή ο νομικός του
σύμβουλος γνωμοδότησε ότι δεν καλύπτεται ο Συνεταιρισμός σε περίπτωση ατυχήματος
κάποιου εξ΄ αυτών. Δήλωσε όμως ότι ο Συνεταιρισμός ΔΙΠ θα συμμετέχει στην προσπάθεια
με την καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο θα εγκρίνει το ΔΣ του Συνεταιρισμού, για την
οργάνωση της πυροπροστασίας το 2010. Σημειωτέων ότι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά
μετά από σειρά ετών πυροπροστασίας.
Υπενθυμίζουμε ότι ο νομικός σύμβουλος του Συνεταιρισμού ΔΙΠ είχε γνωμοδοτήσει όμοια και στο
θέμα των εκχιονισμών κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του Συνεταιρισμού στις 27-01-2010 παρουσία
μας. Παρόλα αυτά το ΔΣ του Συνεταιρισμού αποδέχθηκε όλα τα αιτήματα που αναφέρονται στην
από 25-01-2010 έγγραφη αναφορά-διαμαρτυρία των δύο Συλλόγων, αναλαμβάνοντας εκ νέου την
οργάνωση και χρηματοδότηση των εκχιονισμών.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η παραπάνω δήλωση του Προέδρου του Συνεταιρισμού ΔΙΠ δε θα
είναι και η τελική απόφαση του ΔΣ του Συνεταιρισμού ΔΙΠ.
Εμείς ως εκπρόσωποι των μονίμων κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας ζητούμε την κατ’
ελάχιστο συμμετοχή του Συνεταιρισμού ΔΙΠ στα περσινά επίπεδα, δεδομένου ότι το θέμα της
πυρασφάλειας είναι το πρωταρχικό ζήτημα για την προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού
κάλλους της περιοχής μας και της περιουσίας όλων των Συνεταίρων.
Ευελπιστούμε στην αμέριστη συνεργασία του Συνεταιρισμού ΔΙΠ στη μεγάλη εθελοντική
προσπάθεια όλων των κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας για την πυρασφάλεια –
πυροπροστασία 2010.
Και θα πρέπει όλοι να θυμούνται ότι
Συνεταιρισμός είμαστε όλοι εμείς!
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