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Ecoeleusis 
                              ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ                                               

                                                                                                           
 Ελευσίνα 24/8/2012 

   
                                                                                    
                                                                                      Προς : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
  Επισμ. Νέζη & Κανάρη  
                                                                                                     Ελευσίνα 19200 
 

Θέμα : Χορήγηση πληροφοριών. 

 

Με αφορμή τις τελευταίες πυρκαγιές που έλαβαν χώρα στην περιοχή οι οποίες εκτός των 

υλικών ζημιών προκάλεσαν και περιβαλλοντικές βλάβες, η Κίνηση Πολιτών Ecoeleusis, με 

προφανές  έννομο συμφέρον,  ζητεί  να μας  χορηγήσετε  τους  αριθμούς  πρωτοκόλλου  των 

διαβιβαστικών των δικογραφιών τις οποίες   η υπηρεσία σας   διαβίβασε στην Εισαγγελία 

Πλημμελειοδικών και συγκεκριμένα για τα παρακάτω συμβάντα:  

1. 20.6.2012:  Πυρκαγιά  στην  περιοχή  Μελίσσια  του  Δήμου  Ασπροπύργου  πλησίον 

καταυλισμού τσιγγάνων. 

2. 20.6.2012:    Πυρκαγιά    στην  περιοχή  Στρίφι  του  Δήμου  Ελευσίνας  πλησίον 

καταυλισμού  τσιγγάνων  καθώς    και  στην  βόρεια  πύλη    του  Στρατιωτικού 

Αεροδρομίου Ελευσίνας. 

3. 8.8.2012:  Πυρκαγιά  στην  μεταφορική  εταιρεία  ΜΙΧΑΚΟΣ  στην  περιοχή  Άνω 

Σαρανταποτάμου του Δήμου Ελευσίνας. 

4. 8.8.2012:   Πυρκαγιά στην εταιρεία ΚΟΜΒΟΣ στην περιοχή Κάτω Σαρανταποτάμου 

του Δήμου Ελευσίνας. 

5. 6.8.2010: Πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας POLYECO στον Ασπρόπυργο.  

 

 

Ο Εκπρόσωπος  

 

 

Χρήστος Χρηστάκης  
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Ecoeleusis 
                              ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ                                               

                                                                                                           
 Ελευσίνα 6/9/2012 

   
                                                                                    
                                                                                      Προς : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
                                                                                                  Προϊστάμενο Ανακριτικού Γραφείου 
                                                                                                  Κλεφτοσπύρο Ιάκωβο ‐ Αντιπύραρχο 
                                                                                                  Επισμ. Νέζη & Κανάρη  
                                                                                                  Ελευσίνα 19200 
 

Θέμα : Χορήγηση πληροφοριών σχετικά με περιστατικά πυρκαγιών. 

 

 

Με  την  απάντησή  σας  (α.π  2519  Φ.706.8  /3.9.2012)  στην  επιστολή  μας  (α.π  2519 

φ.706.8/24‐08‐2012)  δε  μας  χορηγήσατε,  όπως  με  σαφήνεια  σας  ζητούσαμε,  τους 

αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών των δικογραφιών τις οποίες  η υπηρεσία σας  

διαβίβασε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών.   

Επειδή,  χωρίς  τους  αριθμούς  πρωτοκόλλου  των  διαβιβαστικών  των  δικογραφιών  ‐την 

αίτηση  των  οποίων  εσείς  μας  υποδείξατε  σε  πρόσφατη  συνάντησή  μας  παρουσία  του 

Υποδιοικητή  σας  κ.  Σάββα  ‐    είναι  αδύνατη  η  περαιτέρω  αναζήτηση  της  τύχης  των 

δικογραφιών  και  επομένως  μας  στερείτε  την  δυνατότητα  διερεύνησης  των 

περιβαλλοντικών βλαβών που προκλήθηκαν από τις εν λόγω  πυρκαγιές, επανερχόμαστε 

και σας ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα τους αιτούμενους αριθμούς πρωτοκόλλου 

για όσες δικογραφίες έχετε διεκπεραιώσει.  

Εξουσιοδοτούμε  την Δικηγόρο Αθηνών με ΑΜΔΣΑ 11496  κα  Ελένη  Σουρλή  (Γ.  Παύλου 2, 

Ελευσίνα)  όπως  ενεργούσα  κατ’  εντολή μας  και  για  λογαριασμό μας παραλαμβάνει  από 

την Υπηρεσία σας τους αιτούμενους αριθμούς πρωτοκόλλου. 

 

Ο Εκπρόσωπος  

 

 

Χρήστος Χρηστάκης  

 



 
 

Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. 
Θερμοπυλών 92, 124 61, Χαϊδάρι/ Mail: xpolis@gmail.com  

Α.Φ.Μ: 998128735, ΔΟΥ: Χαϊδαρίου 
 

Αρ.Μητρώου Σωματείου: 27330 
Αρ.Απόφασης Αναγνώρισης: 564/008 

Α.Μ. Πολιτιστικών Φορέων, ΥΠΠΟΤ, Α.Μ.: 1575 
 
 

Μέλος του Ελληνικού Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/Friends of Nature (Πρωτ.Αθηνών 7469/2008) 

 
6 – 9 ‐2012 

 
 

                                                                                     Προς : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
                                                                                                  Προϊστάμενο Ανακριτικού Γραφείου 
                                                                                                  Κλεφτοσπύρο Ιάκωβο ‐ Αντιπύραρχο 
                                                                                                  Επισμ. Νέζη & Κανάρη 
                                                                                                  Ελευσίνα 19200 
  
Θέμα : Χορήγηση πληροφοριών σχετικά με περιστατικά πυρκαγιών. 
  
  
Με την απάντησή σας (α.π 2524 Φ.706.8 3‐9‐2012) στην επιστολή μας (α.π 2524 Φ706.8 27‐08‐2012) 
δε  μας  χορηγήσατε,  όπως  με  σαφήνεια  σας  ζητούσαμε, τους  αριθμούς  πρωτοκόλλου  των 
διαβιβαστικών  των  δικογραφιών  τις  οποίες  η  υπηρεσία  σας διαβίβασε  στην  Εισαγγελία 
Πλημμελειοδικών.   
Επειδή,  χωρίς  τους  αριθμούς  πρωτοκόλλου  των  διαβιβαστικών  των  δικογραφιών είναι  αδύνατη  η 
περαιτέρω  αναζήτηση  της  τύχης  των  δικογραφιών  και  επομένως  μας  στερείτε  την  δυνατότητα 
διερεύνησης  των  περιβαλλοντικών  βλαβών  που  προκλήθηκαν  από  τις  εν 
λόγω  πυρκαγιές, επανερχόμαστε και σας ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα τους αιτούμενους 
αριθμούς πρωτοκόλλου για όσες δικογραφίες έχετε διεκπεραιώσει. 
Εξουσιοδοτούμε την Δικηγόρο Αθηνών με ΑΜΔΣΑ 11496 κα Ελένη Σουρλή  (Γ. Παύλου 2, Ελευσίνα) 
όπως ενεργούσα κατ’ εντολή μας και για λογαριασμό μας παραλαμβάνει από την Υπηρεσία σας τους 
αιτούμενους αριθμούς πρωτοκόλλου. 
 
 
Κώστας Φωτεινάκης 
Πρόεδρος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου και του Ελληνικού Δικτύου Οικολογικών Κοινωνικών 
Οργανώσεων ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 





EANHNIKH AHMOKPATIA
YNOYPI-EIO AHMOIIAI TA=H I
KAI NPO:TAIIAI TOY NONITH
APXHTEIO NYP/KOY IOMATOI
NEP/KH A/IH N.Y. ATTIKHI
NYP/KH YNHPEEIA ENEYIINAE
TMHMA ANAKPITIKO
ToX.A/voq :Enro/yo0 N. Ne(rl 3 & Kovdprl
192 00 :EAeuoivq
TrlAegulvo :2132158300

EAeuofvq 10 lenrepBpiou 2012

NPOI
KONITANTINO OOTEINAKH

Apt0u. flpcrlr. 2630 0.706.8

OEMA: "XopqYnoq oprOpo0 rpurroroAAou"

IXET (1) : H un' oplOp. 2524 Q.706.A127 - 0B - 2012 oirrloq ooE.
IXET (2) : H un' opiOp. 2630 0.706.8/00 - 09 - 2012 oirrloq ooE.

Ie ondvrqorl rou ovulr6po orrqporog, oqg yvr.opi(outrte 611 6ncrlq Kot oTt1v npoyevdorepq
oirqo{ ooE {IXET (1)}, ps ng lopqy40eioeE onovr4oerg, q oppodr6Tnro rr,lv Oepdrcrlv ovrlrer
orqv EtooyyeAio flptlrodrrcilv A0r1v6v. Edv snqrrrlOo0v neperoipclr ororXeio, ourd 0o pog
(qrqOo0v op;rodirrlg on6 rrlv ovurr6pul Arroorrrq ApXn.

ENTOAH AIOIKHTOY
NPOTITAMENOI

l)
Ktlv. ldrcrlBog

Avrrn0popXog


	ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
	ΕCOELEUSIS_ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ1
	1 001
	1 002
	1
	ΕCOELEUSIS_ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ2
	ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. - Πυροσβεστική Ελευσίνας2

	2η Απάντση Πυροσβεστικής

