Δελτίο Τύπου
Επιχείρηση «Δρυάδες» από την Πολιτική Προστασία για την αντιπυρική θωράκιση
της Αττικής
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021
Ξεκινά τη Δευτέρα η Επιχείρηση Δρυάδες υπό την απόλυτη ευθύνη της Πολιτικής
Προστασίας στις 18 περιοχές της Αττικής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας για
εκδήλωση πυρκαγιάς, οι οποίες προσδιορίστηκαν σε συνέχεια προσομοιώσεων και κατέστη
σαφές ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, θα ήταν δυνατό να απειληθούν ανθρώπινες ζωές.
Η Επιχείρηση αφορά σε εργασίες καθαρισμών, απομάκρυνση εύφλεκτης ύλης, καθώς και
διάνοιξης και συντήρησης δρόμων πρόσβασης για τα οχήματα πυρόσβεσης στις ακόλουθες
περιοχές: Κάτω Ποσειδωνία και Διόνυσος Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, Αυλάκι και
Χαμολιά του Δήμου Μαρκοπούλου, Αγία Κυριακή – Αγία Τριάδα του Δήμου
Σπάτων/Αρτέμιδας και του Δήμου Ραφήνας/Πικερμίου, όπως και Διώνη, Καλλιτεχνούπολη
του Δήμου Ραφήνας/Πικερμίου, Άγιος Ανδρέας και Σχινιάς – Δικαστικά του Δήμου
Μαραθώνα, Δροσιά – Διόνυσος – Εκάλη του Δήμου Διονύσου και Δήμου Κηφισιάς,
Πανόραμα Αγίων Αποστόλων, Βλαστός Καλάμου, Ιπποκράτειος Πολιτεία του Δήμου Ωρωπού,
Θρακομακεδόνες του Δήμου Αχαρνών, Αγία Σωτηρία, Οικισμός ΤΙΤΑΝ, Πόρτο Γερμενό και
Άγιος Νεκτάριος Βιλίων του Δήμου Μάνδρας/Ειδυλλίας, καθώς και Περιστέρια του Δήμου
Σαλαμίνας.
Η όλη διαδικασία έτρεξε με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς από πλευράς Πολιτικής Προστασίας,
με τη συνδρομή των δασικών υπηρεσιών, κατ’ αρχάς συγκεκριμενοποιήθηκαν οι περιοχές
όπου απαιτείται να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις αντιπυρικής θωράκισης, ενώ στη
συνέχεια προσδιορίστηκε ο βέλτιστος τρόπος υλοποίησης αυτών.
H έναρξη της Επιχείρησης Δρυάδες επισφραγίστηκε με τη χθεσινή σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκο Χαρδαλιά με τους 11 Δημάρχους των παραπάνω περιοχών, στους οποίους δόθηκαν
πλήρεις τεχνικοί φάκελοι, καθώς ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις και η
διαβούλευση/διαπραγμάτευση με τις εργοληπτικές εταιρείες που θα αναλάβουν τα έργα. Τη
σύσκεψη αυτή διαδέχθηκε η σημερινή συνάντηση του Νίκου Χαρδαλιά με τους τρεις
Γενικούς Διευθυντές Δασών της Αττικής, ενώ έχουν επίσης λάβει επίσημη σχετική ενημέρωση
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τα Δασαρχεία της Αττικής.
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Στη σύσκεψη με τους 11 Δημάρχους μετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, Βασίλης Κόκκαλης, και οι
Δήμαρχοι Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, Μαρκόπουλου-Μεσογαίας Κωνσταντίνος
Αλλαγιάννης, Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου, Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελος
Μπουρνούς,
Μαραθώνα Στέργιος
Τσίρκας,
Διονύσου Γιάννης
Καλαφατέλης,
Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, Μάνδρας-Ειδυλλίας Χρήστος
Στάθης και Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δήμου
Αχαρνών Γιάννης Δημητρακόπουλος, καθώς και ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου.
Μετείχαν ήταν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος
Παπαγεωργίου, καθώς και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος
Στέφανος Κολοκούρης,.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς σε δήλωσή του αναφέρει: «Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
ουδεμία αρμοδιότητα ή ευθύνη έχει για τα ζητήματα καθαρισμών των εν λόγω περιοχών.
Ωστόσο, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που χρόνια τώρα ταλανίζουν το σύστημα πρόληψης
της χώρας μας, πρέπει να σταματήσουν. Αναλαμβάνουμε λοιπόν μια ευθύνη πέρα από τις
αρμοδιότητές μας, με εντολή του Πρωθυπουργού και τη συνδρομή του Υπουργού μας
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υλοποιώντας το νέο μας δόγμα στο ζήτημα της
πρόληψης - τις στοχευμένες δηλαδή ενέργειες όταν και όπου ελλοχεύει κίνδυνος. Είναι ώρα
να βάλουμε τέλος στις καθυστερήσεις και τις δικαιολογίες, να αφήσουμε πίσω μας τα
εμπόδια του παρελθόντος, να ενώσουμε δυνάμεις και να εργαστούμε όλοι μαζί με εντατικούς
ρυθμούς, με αίσθημα ευθύνης, ισχυρή βούληση, εγρήγορση και συνεννόηση. Κοινός μας
στόχος να καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιάς τις
περιοχές αυτές που με το πέρασμα της Μήδειας έγιναν ακόμη πιο ευάλωτες, έτσι ώστε να
προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τον φυσικό μας πλούτο».
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