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 A I T H Σ Η  

 

Π Ρ Ο Σ 

1. Κο Υπουργό Εσωτερικών – να τεθεί υπ΄όψιν του κου Υπουργού για τις δικές του 
εντολές – info@ypes.gr 

2. Κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη – να τεθεί υπ΄όψιν του κου Υπουργού για τις 
δικές του εντολές – pressoffice@yptp.gr   

3. Κα Υπουργό Πολιτισμού – να τεθεί υπ’ όψιν της για τις δικές της εντολές και 
ενέργειες – minoff@culture.gr 

4. Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών – να τεθεί υπ’ όψιν του για τις δικές του 
εντολές και ενέργειες – gram.anyp@ypes.gr  

5. Κο Yφυπουργό Πολιτικής Προστασίας – να τεθεί υπ΄όψιν του κου Υφυπουργού για 
τις δικές του εντολές και ενέργειες – deputyminister.cpcm@mopocp.gov.gr 

6. Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας – να τεθεί υπ’ όψιν του κου Γραμματέα 
για τις δικές του εντολές και ενέργειες – generalsecretary@civilprotection.gr 

7. Κο Περιφερειάρχη Αττικής – να τεθεί υπ΄όψιν του κου Περιφερειάρχη για τις δικές 
του εντολές και ενέργειες - gperatt@patt.gov.gr 

8. Κο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Αττικής – να τεθεί υπ΄όψιν του κου 
Αντιπεριφερειάρχη για τις δικές του εντολές και ενέργειες- id.prostasias@patt.gov.gr 

9. Κο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας περιφερειακής ενότητας ανατολικής 
Αττικής – να τεθεί υπ΄όψιν του κου Αντιπεριφερειάρχη για τις δικές του εντολές και 
ενέργειες – ant.anatolikis@patt.gov.gr ,  

10. Αυτοτελή διεύθυνση πολιτικής προστασίας περιφέρειας Αττικής – για τις δικές της 
εντολές και ενέργειες – grppna@patt.gov.gr 

11. Κο Δήμαρχο Ωρωπού – να τεθεί υπ΄όψιν του κου Δημάρχου για τις δικές του εντολές 
και ενέργειες – info@oropos.gov.gr 

12. Ko Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωρωπού – να τεθεί υπ΄όψιν του για τις 
δικές του ενέργειες – info@oropos.gov.gr 

13. Ko Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών – να τεθεί υπ όψιν του για 
τις δικές του ενέργειες – info@oropos.gov.gr 

14. Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών – να τεθεί υπ όψιν 
του για τις δικές του ενέργειες – info@oropos.gov.gr 

15. Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ωρωπού- να τεθεί υπ΄όψιν του για τις 
δικές του ενέργειες – info@oropos.gov.gr 

16.  Ko Δασάρχη Καπανδριτίου – να τεθεί υπ΄όψιν του για τις δικές του ενέργειες – 
dasarxeio_kapandritiou@attica.gr 

17. Κο Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας – να τεθεί υπ΄όψιν του για τις δικές του εντολές 
και ενέργειες – kepik@astynomia.gr 

18. Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος – να τεθεί υπ’ όψιν του για τις δικές του εντολές 
και ενέργειες - arxhgos.ps@psnet.gr 

19. Περιφερειακή Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αττικής – για τις δικές της 
εντολές και ενέργειες – pdattiki@psnet.gr 
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Ιπποκράτειος Πολιτεία Αφιδνών 23-3-2021 

 

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία, 

 

 Επισυνάπτουμε κατάλογο με τα αιτήματα 356 κατοίκων της Ιπποκρατείου Πολιτείας 
της Δημοτικής Κοινότητας  Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού, ο οποίος έγινε ομόφωνα δεκτός 
από το κοινοτικό συμβούλιο Αφιδνών και ήδη εκκρεμεί προς έγκριση και από τους λοιπούς 
αρμόδιους πολιτειακούς φορείς. 

 Επερχομένης της αντιπυρικής περιόδου και έχοντας υπ΄όψιν την τραγική 
απανθράκωση 102 ανθρώπων στο Μάτι Αττικής αφ’ ενός μεν σας γνωρίζουμε πως η 
Ιπποκράτειος Πολιτεία αποτελεί εδαφική προέκταση του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας και 
γειτνιάζει με το υπό αναμόρφωση βασιλικό κτήμα Τατοΐου αφ’ ετέρου δε σας 
υπενθυμίζουμε πως έχει ακριβώς τα ίδια δασικά χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην 
τραγωδία που προαναφέρθηκε. Εντελώς επιγραφικά – πιο αναλυτικά δείτε τον συνημμένο 
κατάλογο: 

1. ΄Έλλειψη κατάλληλων γεννητριών, η λειτουργία των οποίων θα εξασφαλίσει την 
άντληση νερού εκ των αντλιοστασίων της δημοτικής ενότητας ώστε, σε 
περίπτωση πυρκαιάς, να μην αποκλείεται η παροχή νερού στους υπάρχοντες 
πυροσβεστικούς κρουνούς λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης από το 
εγκατεστημένο δίκτυο. 

2.  Ανεπαρκές, μη σημασμένο και ιδιαίτερα στενό οδικό δίκτυο με μόλις μία έξοδο 
διαφυγής για την έκταση των 7.500 στρεμμάτων και 2.000 οικοπέδων. 
Υπενθυμίζεται πως ακόμα δεν έχει διαπλατυνθεί και ασφαλτοστρωθεί η έξοδος 
της Ιπποκρατείου Πολιτείας (απροσπέλαστη οδός Ρέρας) η οποία είχε  
αναγνωρισθεί ως κύρια και μοναδική κοινοτική οδός με την απόφαση 
6875/07/09 της 29/12/2010 του τότε Νομάρχη κ. Λ.Κουρή (Αρ.φύλλου ΦΕΚ 
585/31-12-2010 τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών 
θεμάτων).  

3. Εκκαθάριση των πρανών των δρόμων από την καύσιμη ύλη/πεσμένα πεύκα και 
κλαδιά και απομάκρυνση/κόψιμο  των πεσμένων δένδρων σε απόμακρα των 
δρόμων σημεία, τα οποία, όταν ξεραθούν, πιθανόν να αυτοαναφλεγούν. 

 

Παρακαλείσθε για τις άμεσες και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 
ενέργειές σας προς αποφυγή πιθανής επανάληψης της τραγωδίας στο Μάτι. 

  Υπενθυμίζεται  πως η παράλειψη εκτέλεσης των έγκαιρων και απαιτούμενων 
ενεργειών από τους κατά νόμον υπεύθυνους φορείς και δημοτικούς και δημοσίους 
λειτουργούς και υπαλλήλους πιθανόν να οδηγήσει κατά την εκτίμηση των ελληνικών 
δικαστηρίων όχι μόνον σε θεμελίωση ποινικής ευθύνης αλλά και αστικής δια των ατομικών 
περιουσιών των εμπλεκομένων ατόμων προς αποκατάσταση των πιθανών ζημιών στις ζωές 
και περιουσίες των κατοίκων σε περίπτωση δασικής πυρκαιάς. 
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Ευχόμαστε και ελπίζουμε πως οι ενέργειές σας δεν θα εξαντληθούν σε ανταλλαγή 
υπηρεσιακών εγγράφων. 

Παρακαλείσθε όπως η παρούσα αίτησή μας πρωτοκολληθεί και μας γνωρίσετε τον 
αριθμό πρωτοκόλλου της με απαντητικό email σας. 

 

Με την ιδιαίτερη εκτίμησή μας 

Η ομάδα κατοίκων 

 

Θανάσης Αλυκάτορας, συνταξιούχος δικηγόρος 

Σπύρος Μαρμαρινός, επαγγελματίας 

Σωτήρης Μάγκος, οδοντίατρος - ενδοδοντολόγος 

Άννα-Μαρία Φασιανού-Πλατυγένη, δικηγόρος 

Ευφροσύνη Καρβελά, συνταξιούχος δικηγόρος  

Αντώνης Πετρόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός 

Βασίλης Διαμαντόπουλος, επιχειρηματίας 

Σωκράτης Ευσταθόπουλος, επιχειρηματίας 

Ανδρέας Σινάνης, απόστρατος πολεμικής αεροπορίας 

 

 

 

Συνημμένα:  

1) Κατάλογος αιτημάτων 3 σελίδων και  

2) Κατάλογος ονομάτων 356 κατοίκων Ιπποκρατείου Πολιτείας, που  

    έχουν προσυπογράψει τα αιτήματα. 

 


