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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με τις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές στην Αττική
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και την αμέριστη
συμπαράστασή του στους δεκάδες τραυματίες και στους χιλιάδες πληγέντες που
έχασαν τις περιουσίες τους στις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές της Αττικής.
Με τον πλέον τραγικό τρόπο αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά η αδυναμία των
υφιστάμενων μηχανισμών αντιπυρικής προστασίας να αντιμετωπίσουν με επάρκεια
την εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών, που εκδηλώνονται σε ακραίες συνθήκες του
μεσογειακού κλίματος.
Οι εκδηλώσεις δασικών πυρκαγιών στα πυριγενή μεσογειακά οικοσυστήματα της
χώρας μας είναι αναπόφευκτες και θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτές θα
συμβαίνουν και να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, ικανό να προστατεύσει τους πολίτες, τις
δραστηριότητες αστικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές που βρίσκονται σε γειτνίαση με τα
δάση, καθώς και τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Το σύστημα αυτό θα
περιλαμβάνει τόσο τα μέτρα πρόληψης όσο και μέτρα καταστολής των δασικών
πυρκαγιών και συγκεκριμένα:
• Διαχείριση των δασών που θα αποτρέπει την συσσώρευση μεγάλων
ποσοτήτων βιομάζας και θα κρατά σε σταθερά επίπεδα την καύσιμη ύλη
• Επανασύνδεση της δασικής υπηρεσίας με το φυσικό της αντικείμενο και
σταδιακή εμπλοκή της στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
• Καθετοποίηση της δασικής υπηρεσίας και ενδυνάμωσή της
• Συγκρότηση δασικού σώματος που θα είναι το τμήμα της δασικής
υπηρεσίας που θα ασχολείται με τις δασικές πυρκαγιές, το οποίο θα είναι
κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να συντάσσει σχέδια ανάλυσης απειλής
ανά δήμο και να στοιχειοθετεί τα μέτρα αντιμετώπισής της
• Αξιοποίηση του αγροτικού χώρου ως χώρου παραγωγής αλλά και
ασφάλειας από τις δασικές πυρκαγιές
• Κατάλληλη επιλογή του είδους και της θέσης φύτευσης αστικού πρασίνου
των δημόσιων κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων
• Κατάρτιση τοπικών σχεδίων αντιπυρικής προστασίας με τη συμμετοχή
όλων των φορέων που εμπλέκονται σε αυτή, αποσαφήνιση του ρόλου
που έχει ο κάθε φορέας και επαρκής εκπαίδευση ώστε να
ανταποκρίνονται σε αυτούς

•

Ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών ώστε να λαμβάνουν τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, τόσο στο
στάδιο της πρόληψης όσο και κατά την εκδήλωση των δασικών
πυρκαγιών.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου,
προβαίνει άμεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου, αξιοποιώντας το
επιστημονικό δυναμικό των μελών του, να συμβάλλει στους τρόπους
αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών και στην εξεύρεση λύσεων για την
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και της γενικότερης Πολιτικής Προστασίας.
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς

