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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Γήμαρτος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, με έγγραυο σε 
Υποσργούς, Περιυέρεια , Βοσλεστές Περιυέρειας Γστικής Αττικής και 

Αποκεντρωμένη Γιοίκηση, σποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση 
και προστασία από τις καταστρουικές σσνέπειες της πσρκαγιάς της 20ης 

Μαϊοσ στην περιοτή μας 
 

Ο  Γήμαρτος Μεγαρέων Γρηγόρης Σηαμούλης, με έγγραθό ηοσ (αριθμ. 
Πρωη: 10842/14.7.21) προς ηον Αναπληρωηή Υποσργό Δζωηερικών κ. Σηέλιο 
Πέηζα, ηον Υθσποσργό Περιβάλλονηος & Δνέργειας κ. Γιώργο Αμσρά, ηον 
Υθσποσργό Πολιηικής Προζηαζίας & Γιατείριζης Κρίζεων κ. Νικόλαο 
Φαρδαλιά, ηον Περιθερειάρτη Αηηικής κ. Γιώργο Παηούλη, ηον 
Ανηιπεριθερειάρτη  Γσηικής Αηηικής κ. Λεσηέρη Κοζμόποσλο, ηοσς Βοσλεσηές 
Γσηικής Αηηικής κ. Κώηζηρα Γιώργο, Υθσποσργό Γικαιοζύνης, κ. Θανάζη 
Μπούρα Ανηιπρόεδρο ηης Βοσλής, κ. Βαγγέλη Λιάκο και Γιώργο Τζίπρα και 
ηον Σσνηονιζηή Αποκενηρωμένης Γιοίκηζης κ. Σπσρίδωνα Κοκκινάκη, 
σποβάλλει προηάζεις μέηρων από Πανεπιζηημιακά Ιδρύμαηα και Φορείς ηης 
τώρας ιεραρτημένες τρονικά για ηην ανηιμεηώπιζη και προζηαζία από ηις 
καηαζηροθικές ζσνέπειες ηης πσρκαγιάς ηης 20ης Μαϊοσ ζηην περιοτή μας και 
ζσγκεκριμένα αναθέρει: 
Σαο γλσξίδνπκε, όηη ε πξόζθαηε θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηεο 20

εο
 Μαΐνπ 2021, πνπ 

θαηέθαςε πεξίπνπ 70.000 ζηξέκκαηα ησλ παλέκνξθσλ Γεξαλείσλ Οξέσλ πξνο ηελ πιεπξά ηνπ 

Κνξηλζηαθνύ Κόιπνπ, κε αλππνιόγηζηεο δεκηέο ζηελ πγεία, ζην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζηηο 

πεξηνπζίεο ησλ θαηνίθσλ, ζπλέβε ηξία (3) ρξόληα κεηά ηελ επίζεο θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηεο 

Κηλέηαο, 23 Ινπιίνπ 2018 , πνπ θαηέθαςε δαζηθή έθηαζε 60.000 ζηξεκκάησλ ησλ Γεξαλείσλ 

πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Σαξσληθνύ Κόιπνπ. Μεηά από ηα δύν απηά δπζάξεζηα γεγνλόηα ε 

επξύηεξε πεξηνρή ησλ ηζηνξηθώλ Μεγάξσλ θηλδπλεύεη πιένλ λα αγγίμεη ηα όξηα κηαο 

νινθιεξσηηθήο απώιεηαο ηνπ δαζηθνύ ηεο πινύηνπ.  

 Η Δηνίθεζε ηνπ Δήκνπ δήηεζε ηελ ζπλδξνκή Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Γεσπνληθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ Φνξέσλ Γεσηερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδνο 

θαη ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Δαζνιόγσλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί 

ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη λα ππνβιεζνύλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

θακέλσλ εθηάζεσλ, ηελ ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο θαηά ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη πξνζηαζίαο 

από ηηο ζπλέπεηεο απηώλ.  



 Οη Καζεγεηέο/ηξηεο θαη νη εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο, δεθαέμη (16) ζηνλ αξηζκό, 

επηζθέθηεθαλ ηνλ Δήκν καο ζηηο 24/6/2021 θαη κε ηδηαίηεξε πξνζπκία θαη ππέξκεηξν 

ελδηαθέξνλ πξνρώξεζαλ ζε επηηόπηα απηνςία θαη αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξνπζίαζαλ ζε επηζηεκνληθή εκεξίδα πνπ νξγάλσζε ηελ επόκελε 

εκέξα, 25/6/21, ν Δήκνο θαη θαηέζεζαλ ζηε ζπλέρεηα ζε εληαίν θείκελν, ην νπνίν 

ζπλππνβάιιεηαη, πξνηάζεηο κέηξσλ, δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ ηεξαξρεκέλσλ ρξνληθά, πνπ 

θξίζεθαλ από ηα πιένλ αξκόδηα Παλεπηζηήκηα θαη Φνξείο ηεο ρώξαο, όηι πρέπει να 

σλοποιηθούν για ηην αποκαηάζηαζη ηοσ δαζικού δσναμικού ηης περιοτής και ηην 

ελατιζηοποίηζη ηων καηαζηροθικών ζσνεπειών από ηην λαίλαπα ηων πσρκαγιών.  

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ,  

παρακαλούμε ιδιαίηερα θερμά 

 γηα ηηο θαηά ηελ αξκνδηόηεηά ζαο ελέξγεηεο επί ησλ πξνηεηλνκέλσλ από ηα Παλεπηζηεκηαθά 

Ιδξύκαηα  θαη ηνπο Φνξείο ηεο ρώξαο κέηξσλ θαη ελεξγεηώλ πνπ απηά κπνξνύλ : 

1. Να ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ησλ θακέλσλ δαζώλ θαη ζηελ 

απνηξνπή θαηαζηξνθηθώλ δηαβξσηηθώλ θαη επηθίλδπλσλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη  

2. Να δξάζνπλ πξνιεπηηθά θαηά ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ θαη ππέξ ηεο ππξνπξνζηαζίαο δώσλ 

θαη πεξηνπζηώλ. 

 

 Με ηελ βεβαηόηεηα, όηη θη απηή ηελ θνξά ζα ζηαζείηε δίπια ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

πεξηνρήο θαη ησλ πνιηηώλ ηνπ Δήκνπ καο, ζαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ζαο 

γλσξίδνπκε, όηη ζα είκεζα ζε ζηελή θαη αγαζηή ζπλεξγαζία καδί ζαο, θαζώο θαη κε ηα 

πξναλαθεξόκελα Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα θαη Επηζηεκνληθνύο Φνξείο ηεο ρώξαο γηα ηελ 

θαηά ην δπλαηό ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε θαη ζεξαπεία ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ πξνβιεκάησλ, πνπ γηα ηελ ηνπηθή καο θνηλσλία είλαη  ηδηαίηεξεο δσηηθήο 

ζεκαζίαο.  
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