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ΠΡΟΣ:   
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 
  
 
 

 
Για µια ακόµη φορά η χώρα µας βίωσε µια καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική 

και συγκεκριµένα στον Υµηττό, γεγονός που αναδεικνύει την αδυναµία του 
συστήµατος αντιπυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας.   

Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα θεωρούνται ένα από τα σοβαρότερα και 
περιπλοκότερα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει συντεταγµένα η Πολιτεία, 
µε επιπτώσεις τόσο στο φυσικό, όσο και στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον 
της χώρας µας. 

Καθοριστικός παράγοντας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου είναι η 
πρόληψη που περιλαµβάνει συντονισµό των αρµόδιων φορέων δασοπροστασίας, 
κατάλληλα προγράµµατα διαχείρισης της βλάστησης, κατασκευή ζωνών αναστολής 
γύρω από οικισµούς και προστατευόµενες θέσεις, δηµιουργία µωσαϊκών δασικής 
κάλυψης κλπ, ευαισθητοποίηση και συµµετοχή των πολιτών στην προστασία του 
δάσους.  

Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας – Παράρτηµα Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας, ως αρµόδιος επιστηµονικός φορέας για θέµατα που αφορούν στην 
αντιµετώπιση του προβλήµατος των δασικών πυρκαγιών, τόσο στο στάδιο 
πρόληψης όσο και στο στάδιο της, κατά το δυνατόν, αποκατάστασης των περιοχών 
που έχουν πληγεί και του µετριασµού των αρνητικών επιπτώσεων που αυτές 
επιφέρουν, δηλώνει την πρόθεσή του να συνδράµει τις προσπάθειες του Συνδέσµου 
Προστασίας και Ανάπτυξης Υµηττού (ΣΠΑΥ) και των ∆ήµων µελών του, για την 
αντιµετώπιση των θεµάτων που αφορούν στις δασικές πυρκαγιές, καθώς και τη 
γενικότερη προστασία του Υµηττού.    

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία επί του θέµατος.  
  

 
 

Η Πρόεδρος της ∆.Ε.  
 
 
 

Ευαγγελία Κώτση 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
 
 

Αποδέκτες Προς Ενέργεια  
1.    Σύνδεσµος Προστασίας και Ανάπτυξης Υµηττού – ΣΠΑΥ  
       Email: info@spay.gr 
2.  ∆ήµοι µέλη του ΣΠΑΥ  
 α) Αγ. Παρασκευής,  

Email: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr   
 β) Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης  

Email: info@vvv.gov.gr 
 γ) Βύρωνα  

Email: grafdim@dimosbyrona.gr 
 δ) Γλυφάδας,   

Email: grammateia@0114.syzefxis.gov.gr  
 ε) Ελληνικού – Αργυρούπολης  

Email: secretary@elliniko-argyroupoli.gr 
 στ) Ζωγράφου  

Email: dhmarxos@zografou.gr 
 ζ) Ηλιούπολης  

Email: dimarxos@ilioupoli.gr 
η) Καισαριανής  
Email: dimos@kessariani.gr 
θ) Κρωπίας   
koropi@hol.gr 
ι) Παιανίας - Γλυκών Νερών  
Email: peania_mayor@hol.gr 
κ) Παπάγου – Χολαργού  
Email: info@dpapxol.gov.gr 

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση  
1. ΚΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
2 Παρ/τα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 


