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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
για τις υονικές πσρκαγιές στην Αττική

Κε αθνξκή ηηο πξόζθαηεο θνληθέο ππξθαγηέο ζηελ Αηηηθή πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο 84
κέρξη ζηηγκήο λεθξνύο θαη δεθάδεο αγλννύκελνπο ζπκπνιίηεο καο θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ
ηξηήκεξνπ εζληθνύ πέλζνπο, ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο εθθξάδεη ηε βαζηά ζιίςε
θαη ηα εηιηθξηλή ηνπ ζπιιππεηήξηα ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο νηθείνπο ησλ ζπκάησλ.
Δίλαη απνθαξδησηηθά ιππεξό ην γεγνλόο όηη, γηα αθόκα κία θνξά κέζα ζε δηάζηεκα
ιίγσλ κόιηο κελώλ από ηηο θνληθέο πιεκκύξεο ζηε Κάλδξα, ε ειιεληθή πνιηηεία απνηπγράλεη
παηαγσδώο ζην ζηνηρεηώδεο: λα πξνζηαηέςεη ηηο δσέο ησλ πνιηηώλ ηεο. Θαη είλαη δηπιά,
εμνξγηζηηθά ιππεξό ην γεγνλόο όηη ε ειιεληθή θνηλσλία ζπλερίδεη λα αθνύεη δηθαηνινγίεο γηα
πξάγκαηα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ γίλεη αιιά δελ έγηλαλ θαη ειιείςεηο πνπ ζα έπξεπε λα
έρνπλ αληηκεησπηζηεί αιιά ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ….
Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκηθνύ ηνπ ξόινπ, πξνβαίλεη
άκεζα ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ ώζηε λα ζπκβάιεη ζηνπο ηξόπνπο απνθαηάζηαζεο ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ησλ πιεγέλησλ πεξηνρώλ θαζώο θαη ζηελ εμεύξεζε ιύζεσλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ηεο γεληθόηεξεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Δηδηθόηεξα ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα αλαιάβεη δέζκε πξσηνβνπιηώλ πνπ ζα αθνξνύλ ηελ
γεληθόηεξε ηεθκεξίσζε, ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε πνιηηηθώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε
ζηαζεξόηεηα ησλ δαζώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο από θάζε θίλδπλν πνπ ηα απεηιεί, θαζώο
θαη κε ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ αεηθνξία ηνπο, ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ νη αλαγθαίεο
πνιηηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ησλ απαξαίηεησλ δηνηθεηηθώλ δνκώλ, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνύλ κε ζύγρξνλν θαη
απνηειεζκαηηθό ηξόπν θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππεξεηήζνπλ ηνπο ζηόρνπο κηαο
ζύγρξνλεο δαζηθήο πνιηηηθήο.
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επηκειεηήξηα θαη επαγγεικαηηθνύο θνξείο ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ ράξαμε ελόο
Δζληθνύ Πιαηζίνπ Αληηππξηθήο Πνιηηηθήο, Ππξνπξνζηαζίαο θαη Ππξαζθάιεηαο.
ηα πιαίζηα απηά ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζα ζπκκεηέρεη θαη ζα ελζαξξύλεη επίζεο ηε ζπκκεηνρή
όισλ ησλ θιάδσλ ησλ Γεσηερληθώλ, ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ, ησλ θνξέσλ ηεο Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ επηκειεηεξίσλ θαη ζπιιόγσλ, ζηε
ράξαμε κηαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο πνπ κε επηζηεκνληθό θαη ζηνρεπκέλα δεκηνπξγηθό ηξόπν,
ζα πξνζεγγίδεη όια ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζπλδένληαη κε ηα
δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ πξσηνγελή παξαγσγή.
Δληόο ηεο εξρόκελεο εβδνκάδαο ζηηο ζρεηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηόζν ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ όζν θαη ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παξαξηήκαηνο
Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ζα πξνζδηνξηζηνύλ επαθξηβώο θαη ζα
δξνκνινγεζνύλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή.
ε θάζε πεξίπησζε ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο εθθξάδεη ηελ δηαζεζηκόηεηά
ηνπ λα ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο Πνιηηείαο κε όιεο ηηο δπλάκεηο θαη δνκέο ηνπ θαη ηίζεηαη ζηελ
δηάζεζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ.
Σέινο, θαινύκε όινπο ηνπο γεσηερληθνύο λα ζηαζνύλ ζην πιεπξό ησλ πιεγέλησλ ηηο
δύζθνιεο ηνύηεο ώξεο θαη λα βνεζήζνπλ κε όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ησλ ζπκπνιηηώλ καο, θαζώο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο θαη ζηελ πεξίζαιςε ησλ δώσλ,
δεζπνδνκέλσλ θαη αδέζπνησλ, πνπ απηή ηελ ώξα ρξεηάδνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν ηε βνήζεηά
καο.
Από ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο

