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Θέμα: «Εξαίρεση της περιοχής μας από την Απόφαση της ΓΓΠΠ για την Κήρυξη σε

Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας

Πικερμίου»

Η απόφαση της από 10.05.2021 της ΓΓΠΠ (Αρ. Πρωτ. 3771) περί της κήρυξης σε

Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας μας χαροποίησε γιατί είναι η πρώτη

φορά που η Πολιτεία λαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία των περιοχών που διατρέχουν

ιδιαίτερο κίνδυνο. Δυστυχώς παρατηρήσαμε ότι στις περιοχές Ειδικής Κινητοποίησης για την

λήψη προληπτικών μέτρων δεν περιλαμβάνεται ο ορεινός οικισμός Ντράφι, που είναι όμορος

του οικισμού Διώνης και συνδέεται με αυτην με την δασική έκταση που εκκινεί από την

ανατολική όχθη του ρέματος Βαλανάρη, έκταση που έχει προκριθεί ως ευπαθή περιοχή. Ως εκ

τούτου θεωρούμε εύλογο και παρακαλούμε να προβείτε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας

για ένταξη της περιοχής Ντράφι στην Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης .

Ειδικότερα στο Ντράφι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, το πρόβλημα των πυρκαγιών

ξεκινά από το 1993 και συνεχίζει το 1995, το 1998, το 2000 και το 2009, ενώ το ότι δεν κάηκε

ξανά το 2018 ήταν καθαρά θέμα διεύθυνσης ανέμου, αφού η καταστροφική πυρκαγιά ξεκίνησε

από πολύ κοντινό στην περιοχή μας σημείο, αλλά κατευθύνθηκε ανατολικά και κατέληξε στην

τραγωδία στο Μάτι. Παρά τις τόσες πυρκαγιές που αποδεικνύουν την ευπάθεια της περιοχής

μας, με έκπληξη διαπιστώσαμε, όπως προέκυψε από την χθεσινή ευρεία κυβερνητική

σύσκεψη στην ΓΓΠΠ, ότι το Ντράφι δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές αυτές.
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Ως κάτοικοι της περιοχής έχουμε επανειλημμένα στο παρελθόν, εκφράσει την ανησυχία

και την αγωνία μας για το πρόβλημα της μη εφαρμογής μονίμων και διαρκών μέτρων

πρόληψης αλλά και γνωστοποίησης σχεδίου καταστολής πυρκαγιάς στο Ντράφι.

Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά της αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

(συνημμένα) ότι η περιοχή μας και ιδιαίτερα ότι η δασική έκταση εκατέρωθεν της όχθης του

ρέματος Βαλανάρη αποτελεί ευπαθή περιοχή και στην διάρκεια της αντιπυρικής περιοδου

απαιτούνται μέτρα πρόληψης και επιτήρησης, καθώς ο κίνδυνος πυργαγιάς αποτελεί

πραγματική απειλή.

Διανύουμε την αντιπυρική περίοδο, έχοντας καταγράψει ήδη μία καταστροφική

πυρκαγιά και σε λίγο μπαίνουμε στο πλέον επικίνδυνο τρίμηνο (Ιούνιος - Ιούλιος – Αύγουστος)

της διάρκειάς της και ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί τα παρακάτω:

1. Αποκομιδή βλαστικών υπολειμμάτων, που προκύπτουν από τους καθαρισμούς

κήπων κατοικιών ή άκτιστων οικοπέδων με πρόγραμμα πάγιο και απαρέγκλιτο χωρίς

καθυστερήσεις και υπεκφυγές με δημοτική μέριμνα και δαπάνη με μια συχνότητα τέτοια, ώστε

να μην επιτρέπει τη δημιουργία επικίνδυνων εστιών ανάφλεξης και μετάδοσης πυρκαγιάς.

2. Αποψιλώσεις και κλαδέματα δέντρων και θάμνων στους χώρους ευθύνης του Δήμου,

ήτοι άλση, πλατείες, αλσύλλια ιδιοκτησίας του, πεζοδρόμια, ρέματα, οδοστρώματα, με άμεση

αποκομιδή των υποπροϊόντων από τα σημεία εφαρμογής.

3. Αποψιλώσεις και κλαδέματα ιδιωτικών οικοπέδων με ή χωρίς κτίσματα, των οποίων οι

ιδιοκτήτες δεν φροντίζουν για περιποίηση με όρους πυρασφάλειας, με την ανάλογη χρέωση

των συγκεκριμένων ιδιοκτητών.

4. Γνωστοποίηση σχεδίων καταστολής πυρκαγιάς με ανάλογες ασκήσεις ετοιμότητας

στον οικισμό μας με έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση των κατοίκων για τη συμμετοχή τους, σ’

αυτές, καθαρισμός και σήμανση των πυροσβεστικών φωλεών, έλεγχος πληρότητας και

λειτουργίας των κρουνών, έλεγχος και πιθανή αντικατάσταση προσαρμόσεων των κρουνών

προς τους αντίστοιχους των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου ή της Π.Υ., πληρότητα

δεξαμενών πυρόσβεσης που είναι τοποθετημένες σε διάφορες θέσεις του οικισμού.

5. Στάθμευση ενός πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου ή του ΣΠΑΠ εντός του οικισμού

μας επί 24ώρου βάσεως καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

6. Επισκευή και επαναλειτουργία του πυροφυλακίου μέσα στο Ντράφι, το οποίο κάηκε

ολοσχερώς από την δασική πυρκαγιά στο Ντράφι .

Είναι φανερό ότι η εφαρμογή συγχρόνως και ανελλιπώς των μέτρων, που

περιγράφονται στα ανωτέρω 6 σημεία, αποτελούν την αναγκαία συνθήκη για την διασφάλιση

πυρασφάλειας και πυροπροστασίας της περιοχής μας.



Τα αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών τα βλέπουμε ήδη. Ας αντιληφθούμε όλοι μαζί,

Πολιτεία, Δήμος και κάτοικοι, ότι έχουμε πλέον περάσει σε νέα εποχή, η προσαρμογή στην

οποία είναι υποχρεωτική και αναγκαία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Απομένει

ελάχιστος χρόνος για την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων.

Ελπίζουμε στην ανταπόκριση της Πολιτείας και είμαστε στην διάθεσή σας για την

συζήτηση των προτάσεών μας ενόψει μιας ακόμη δύσκολης αντιπυρικής περιόδου στο

Ντράφι.

Η Πρόεδρος Ο  Γ. Γραμματέας

Ν. Καϊμακά Γ. Χρηστακέας


