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Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταστροφική πυρκαγιά της  13ης 
Αυγούστου στη Μεσσαπία Εύβοιας 

 
 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, ως 
αρμόδιος επιστημονικός φορέας για θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος των δασικών πυρκαγιών, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο 
τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2019 στην 
Μεσσαπία Εύβοιας, η οποία βρίσκετε στην περιοχή αρμοδιότητάς του.  

Η τεχνική έκθεση στοχεύει στην κατανόηση του μηχανισμού εξέλιξης της 
πυρκαγιάς, στη διατύπωση προτάσεων για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και 
αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής, την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων και 
μείωση των συνεπειών που αυτά επιφέρουν, καθώς και στη διατύπωση γενικότερων 
προτάσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του συστήματος προστασίας από τις 
δασικές πυρκαγιές και του τρόπου αντιμετώπισης αυτών.  

Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν οι κ.κ.: Αποστολίδης Ηλίας, Δασολόγος- 
μέλος της Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Παρ/τος, Δραμητινός Ιωάννης, 
Δασολόγος - Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Παρ/τος, Κοντέλας 
Λουκιανός, Γεωπόνος – Πρόεδρος της Δ.Ε., Μπόκαρης Νικόλαος, Δασολόγος - 
Πρόεδρος της ΠΕΔΔΥ, Μπόλλας Αντώνιος, Γεωπόνος - Γεν. Γραμματέας της Δ.Ε., 
Περλέρος Βασίλειος, Γεωλόγος – Μέλος της Δ.Ε.  Ρέππας Αθανάσιος, Δασολόγος 
Οργ. Γραμματέας της Δ.Ε., με συντονιστή τον κ. Κοντέλα Λουκιανό.   

Η Ομάδα Εργασίας επισκέφθηκε την περιοχή τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2019 και 
πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους του Δασαρχείου Εύβοιας, 
συγκεκριμένα με το Δασάρχη Εύβοιας κ. Θαλασσινό Γεώργιο και το δασολόγο κ. 
Μηλιό Γεώργιο, οι οποίοι ενημέρωσαν για την πυρκαγιά, καθώς και για το στάδιο 
στο οποίο βρίσκονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αυτά που αναμένεται να 
ληφθούν για την αποκατάσταση της περιοχής.  

Ακολούθησε συνάντηση με εκπροσώπους της Δ/νσης Δασών Εύβοιας, και 
συγκεκριμένα με την κ. Κομίλη Δέσποινα Αναπληρώτρια Δ/ντρια Δασών και τον κ. 
Ακριώτη  Αντώνιο – δασολόγο, στην οποία πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το τι 
συνέβη κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς, καθώς και για τα μέτρα και τις μελέτες που 
εκπονούνται για την αποτροπή του κινδύνου πλημμύρας.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κατοίκους της περιοχής στο 
χωριό Μακρυμάλλη, στην οποία έγινε ενημέρωση για την πυρκαγιά και συζητήθηκαν 
προτάσεις για την κατάσβεση και την αποκατάσταση, καθώς και μέτρα διαχείρισης 
του δάσους μετά την φωτιά. Τη συνάντηση οργάνωσε ο κ. Καπράλος Ηλίας 



συνταξιούχος δασολόγος, στον οποίο εκφράζονται θερμές ευχαριστίες, εκ μέρους της 
Ομάδας Εργασίας.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην περιοχή της φωτιάς, τόσο στο 
σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όσο και σε άλλα σημεία καθοριστικά για τη συναγωγή 
συμπερασμάτων για την κατανόηση του μηχανισμού εξέλιξης της πυρκαγιάς.   

Η επίσκεψη στην περιοχή ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση με τον Δήμαρχο 
Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Ψαθά Γεώργιο, ο οποίος εξέφρασε την έντονη ανησυχία 
του για τον κίνδυνο καταστροφικής πλημμύρας στην περιοχή, η οποία μπορεί να 
προκληθεί από πιθανή έντονη βροχόπτωση.  

Η Ομάδα Εργασίας συμμερίζεται την ανησυχία του Δημάρχου, θεωρεί ότι ο 
κίνδυνος εκδήλωσης καταστροφικής πλημμύρας είναι μεγάλος και θα υποβάλλει 
σύντομα τις προτάσεις της για την αντιμετώπισή του.  

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς, στα 
πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου, 
αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των μελών του, να συμβάλλει στους 
τρόπους αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών και στην εξεύρεση λύσεων για 
την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και γενικότερα για θέματα της Πολιτικής 
Προστασίας.  
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς   
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