Ιπποκράτειος Πολιτεία 22/7/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡ∆ΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ΣΟΙΠ από το 2000 είναι επιφορτισμένος, επιπλέον, με το καθήκον της πρόληψης πυρασφάλειας και
πιστοποιήθηκε για αυτό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το 2008.
Όλα αυτά τα χρόνια οργανώνει και συντονίζει με αποτελεσματικότητα την φύλαξη βαρδιών με
συντελεστές τους εθελοντές κατοίκους της περιοχής μας.
Για το φετινό καλοκαίρι 2017 σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό μας για την πυρασφάλεια έχει το νέοανεγερθέν Πυροφυλάκειο, το οποίο κατασκευάστηκε με χρήματα του ΣΟΙΠ αλλά και με χορηγία
λοιπών κατοίκων και οικοπεδούχων. Ήδη έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται οι βραδινές βάρδιες
φύλαξης.
Μετά από πρόσφατες επαφές και συνομιλίες με εκπροσώπους της πολιτικής προστασίας αλλά και της
πυροσβεστικής, μας προτάθηκε να μετατρέψουμε το ωράριο των υφιστάμενων βαρδιών από βραδινές
σε ημερήσιες θεωρώντας έτσι ότι η φύλαξη θα είναι πιο αποτελεσματική.(ανάλογα δε την σοβαρότητα
θα ανακοινώνονται κατά περίπτωση και βραδινές βάρδιες )
Η παραπάνω πρόταση βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία της πυροσβεστικής αλλά και στην προϊστορία
της πλειοψηφίας των πυρκαγιών, που ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή μας, με εξαίρεση την
πυρκαγιά στη Ρέρα, που ξέσπασε μέσα στη νύχτα. Τελευταία αφορμή στάθηκε οι πρόσφατες
πυρκαγιές στο Μικροχώρι,στο Κρυονέρι και στη Μαλακάσα που ξέσπασαν την ημέρα.
Για τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε να προχωρήσουμε άμεσα σε αλλαγή ωραρίων των βαρδιών
από Βραδινές σε Ημερήσιες και συγκεκριμένα από τις ώρες 13:00 έως και 19:00:




13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-19:00

Η μέγιστη εθελοντική συμμετοχή μας θα βοηθήσει σίγουρα στην αποτελεσματικότερη φύλαξη της
ευρύτερης περιοχή μας, καθώς θα μειώσει αρκετά την επανάληψη φύλαξηςαπό ίδια άτομα.
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή στην περιοχή μας κατοικούν περίπου 1.000 κάτοικοι.Στην
υπόθεση ότι απαιτείται καθημερινή φύλαξη την αντιπυρική περίοδο(90 ημέρες περίπου) θα
χρησιμοποιούντο 550-600 εθελοντές, το οποίο σημαίνει πως μόνο με αυτούς θα απαιτηθεί μόνο μία
βάρδια από τον καθένα τους για να καλύψουμε ολόκληρη την αντιπυρική περίοδο.Για την
ενημέρωσή σας στο περσινό καλοκαίρι 2016 οι ημέρες σε κατάσταση κινδύνου 4 δεν ξεπέρασαν τις
22, δηλαδή θα χρειαζόμασταν 130 εθελοντές περίπου.
Η ανάγκη φύλαξης, μας ανακοινώνεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αυτό
συμβαίνει όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση κινδύνου τέσσερα (4) ή πέντε (5).
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για να δηλώσετε συμμετοχή, να έρθετε σε επαφή μας στο email:
ippokrateios.politeia@gmail.com, είτε στα τηλέφωνα:
6944 367773 (Πατεράκης ∆ιονύσης)
6945 655070 (Σωτηρόπουλος Γιώργος)
6944 393696 (Αγγελόπουλος Μαρίνος)
Με τιμή,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας.

