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A I T H Σ Η 

ΠΡΟΣ 

1. Κο Υπουργό Εσωτερικών – να παραδοθεί στον ίδιο προσωπικά για τις δικές του εντολές – 

info@ypes.gr 

2. Ko Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών – να παραδοθεί στον ίδιο προσωπικά για τις δικές του 
εντολές –  

gram.anyp@ypes.gr 

3. Ko Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας – να παραδοθεί στον ίδιο προσωπικά για τις δικές του 
εντολές –  

deputyminister.cpcm@mopocp.gov.gr 

4. Ko Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας – να παραδοθεί στον ίδιο προσωπικά για τις 
δικές του εντολές –  

generalsecretary@civilprotection.gr 

5. Ko Περιφερειάρχη Αττικής – να παραδοθεί στον ίδιο προσωπικά για τις δικές του εντολές και 
ενέργειες –  

gperatt@patt.gov.gr 

6. Ko Αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας Αττικής – να παραδοθεί στον ίδιο προσωπικά 
για τις δικές του εντολές και ενέργειες –  

id.prostasias@patt.gov.gr 

7. Aυτοτελή διεύθυνση πολιτικής προστασίας περιφέρειας Αττικής –  

grppna@patt.gov.gr 

8. Ko Δήμαρχο Ωρωπού – να δοθεί στον ίδιο προσωπικά για τις δικές του εντολές και ενέργειες 
–  

info@oropos.gov.gr ,  

9. Ko Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ωρωπού –να δοθεί στον ίδιο προσωπικά για τις 
δικές του ενέργειες –  

info@oropos.gov.gr 

10. Κο Υπεύθυνο πολιτικής προστασίας δημοτικής ενότητας Αφιδνών – να δοθεί στον ίδιο 
προσωπικά για τις δικές του ενέργειες –  

info@oropos.gov.gr              

11. Κο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Δήμου Ωρωπού – 

antidimarxoskathariotitas@oropos.gov.gr 

12. Ko Δασάρχη Καπανδριτίου –  

dasarxeio_kapandritiou@attica.gr 

13. Ko Συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής –  

cord_ada@attica.gr 

14. Διεύθυνση πολιτικής προστασίας/αυτοτελές τμήμα ΠΑΜ/ΠΣΕΑ –  

civilprotection@attica.gr 
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Ιπποκράτειος Πολιτεία, 25 Μαΐου 2021 

 Αξιότιμοι Κύριοι, 

 Μετά τις αιτήσεις μας α) από 23/3/2021 προς τους δώδεκα πρώτους εξ ημών και β) από 

9/4/2021 προς τους λοιπούς, επανερχόμαστε πάλι με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτουμε 

το αρχικό κείμενο με τα Αιτήματα και τον πίνακα με τα ονόματα των 356 κατοίκων της 

Ιπποκρατείου Πολιτείας και σας εκθέτουμε τα παρακάτω νεότερα με αφορμή και των δύο 

μικρής εκτάσεως δασικών πυρκαιών που εκδηλώθηκαν την 24/5/2021 στην περιοχή Πετσούλι ή 

Αγίας Μαρίνας και στην οδό Τραπεζούντος της δημοτικής κοινότητας Αφιδνών. 

 Πληροφορηθήκαμε από δημοσιογραφικά δημοσιεύματα ότι ο κ. Αναπληρωτής 

Υπουργός Εσωτερικών προέβη στην εξής δήλωση μετά την υπό τον Πρωθυπουργό σύσκεψη 

πολιτειακών παραγόντων της 24/5/2021 για την λήψη μέτρων πυροπροστασίας, μεταξύ άλλων, 

και στην περιοχή μας: «Εγκρίθηκαν 2,5 εκ. για τους Δήμους της Αττικής και επί πλέον 1,5 εκ. για 

δράσεις στους συνδέσμους Δήμων Αττικής». Τόνισε δε πως το Υπουργείο Εσωτερικών είναι 

έτοιμο σε έκτακτη χρηματοδότηση. 

 Από τα αυτά δημοσιεύματα επίσης πληροφορηθήκαμε την δήλωση του κου 

Πρωθυπουργού κατά την άνω σύσκεψη: «Για μένα απόλυτη προτεραιότητα είναι να 

επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες καθαρισμού που αποτελούν αρμοδιότητα των Δήμων, όπως 

ορίζει ο νόμος. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει την εξουσιοδότησή μου 

σε περίπτωση που απαιτηθούν περισσότεροι πόροι που μπορούν να απορροφηθούν γρήγορα – 

το τονίζω αυτό – να προχωρήσει στην εκταμίευση και πρόσθετων πόρων για να υποστηριχθούν 

οι 11 Δήμοι. Αυτό πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα προφτάσουμε να κάνουμε την δουλειά». 

 ΄Έχουμε έτσι την βεβαιότητα πως πλέον έλλειψη χρηματοδότησης  για την εκτέλεση 

έργων πυροπροστασίας στην Ιπποκράτειο Πολιτεία δεν υφίσταται, κάτι που ακουγόταν συχνά 

από τους αρμόδιους φορείς - ειδικότερα δε την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Ωρωπού - ως 

παράγοντας ανασταλτικός για την εκτέλεση των έργων αυτών. 

 Συνακόλουθα η μη εκτέλεση των ελάχιστων αναγκαίων έργων πυροπροστασίας στην 

περιοχή μας θα οφείλεται αποκλειστικά σε ηθελημένη αδιαφορία, άγνοια ή και ανεπάρκεια των 

αρμοδίων για την εκτέλεση των έργων αυτών δημοσίων και δημοτικών λειτουργών και 

υπαλλήλων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ατομική ευθύνη του καθενός. 

 ΄Έτσι σας πληροφορούμε ότι το από 23 Φεβρουαρίου 2021 αίτημα των κατοίκων της 

Ιπποκρατείου Πολιτείας σε σχέση με τα έργα πυροπροστασίας, που ομόφωνα εγκρίθηκε από το 

κοινοτικό συμβούλιο Αφιδνών και διαβιβάσθηκε στον Δήμο Ωρωπού προς έγκριση, ουδέποτε 

μέχρι τώρα τέθηκε καν προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού.  

Παράλληλα ουδεμία ενημέρωση μέχρι τώρα είχαμε τόσο από τον Δήμο Ωρωπού όσο 

και από την Περιφέρεια Αττικής για το τι προγραμματίζουν να πράξουν για την πυροπροστασία 

της περιοχής μας παρά την αποστολή της ως άνω από 23-3-2021 αιτήσεώς μας. 

 Μεσούσης πλέον της αντιπυρικής περιόδου επαναφέρουμε τα προς ΑΜΕΣΗ υλοποίηση 

έργα πυροπροστασίας, που εκτιμούμε πως είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την προστασία ημών 

και της δασικής έκτασης της Ιπποκρατείου Πολιτείας. 
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1. Τα δημοτικά αντλιοστάσια που υδροδοτούν την περιοχή μας, εκτός του ότι είναι 

κακοσυντηρημένα και παμπάλαια, στερούνται γεννητριών, που θα λειτουργήσουν σε 

περίπτωση πυρκαιάς και διακοπής του ηλεκτρισμού, ώστε να τροφοδοτηθούν οι κρουνοί 

πυρόσβεσης. 

2. Μολονότι από το 2010 έχει εγκριθεί η διάνοιξη και το στρώσιμο της οδού Ρέρας 

(απόφ.6875/07/09 της 29/11/2010 του τότε Νομάρχη Λ.Κουρή) δεν έχει γίνει καμία προς 

τούτο ενέργεια ούτε από την Περιφέρεια Αττικής ούτε από τον Δήμο Ωρωπού ούτε από 

άλλον φορέα. Θυμίζουμε πως είναι μία επί πλέον οδός διαφυγής των κατοίκων σε 

περίπτωση πυρκαιάς. 

3. Για την περισυλλογή των πεσμένων κλαδιών και δένδρων στους δρόμους: όντως είδαμε 

συνεργεία συνοδευόμενα από βαρέα μηχανήματα και κλαδοφάγο να περισυλλέγουν 

πεσμένα δένδρα και κλαδιά κυρίως στους κεντρικούς δρόμους και δευτερευόντως στους 

μη κεντρικούς. Παρά ταύτα τα ίδια συνεργεία δεν κάνουν ΠΛΗΡΗ την δουλειά ενώ τα 

φορτηγά αποκομιδής εργάζονται σε πολύ βραδείς ρυθμούς. Σήμερα ουσιαστικά φαίνεται 

να μην εκτελείται έργο. Θεωρούμε πως δεν υπάρχει επιτόπια επίβλεψη από δημόσιο 

φορέα ούτε και καθοδήγηση για την περισυλλογή με αποτέλεσμα αυτή να γίνεται 

πρόχειρα και άρρυθμα. Παρακαλείσθε λοιπόν να μας γνωρίσετε τον υπεύθυνο εργολάβο 

καθώς και τα τηλέφωνά του μαζί με το όνομα και τα τηλέφωνα του δημοσίου οργάνου που 

ελπίζουμε πως έχει οριστεί για την επίβλεψη περισυλλογής της καύσιμης ύλης. 

Τέλος αιτούμεθα όπως ο 13ος εξ υμών ασκήσει τα εκ του νόμου ελεγκτικά του καθήκοντα. 

Με τις ευχαριστίες μας για την προσοχή σας και την ιδιαίτερη εκτίμησή μας 

Η ομάδα κατοίκων 

Θανάσης Αλυκάτορας, συνταξιούχος δικηγόρος 

Αντώνης Πετρόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός 

Σπύρος Μαρμαρινός, επαγγελματίας 

Σωτήρης Μάγκος, οδοντίατρος 

΄Αννα-Μαρία Φασιανού-Πλατυγένη, δικηγόρος 

Ευφροσύνη Καρβελά, συνταξιούχος δικηγόρος  

Βασίλης Διαμαντόπουλος, επιχειρηματίας 

Σωκράτης Ευσταθόπουλος, επιχειρηματίας 

Ανδρέας Σινάνης, απόστρατος πολεμικής αεροπορίας 


