ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΕΥΒΟΙΑ
Στο διάστηµα 3-5 Ιουλίου 2008 ο Συνήγορος του Πολίτη Γιώργος Καµίνης,
συνοδευόµενος από τους Βοηθούς Συνηγόρους Γιάννη Σακέλλη και Χρύσα Χατζή, καθώς
και από κλιµάκιο επιστηµόνων της Ανεξάρτητης Αρχής επισκέφτηκε τις πληγείσες από τις
καταστρεπτικές πυρκαγιές του θέρους 2007 περιοχές του Ν. Εύβοιας. Η επίσκεψη
εντάσσεται στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξάγει η Ανεξάρτητη Αρχή,
προκειµένου να διακριβωθούν τα µέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν : α) για
τους πυροπαθείς, β) προς αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, και γ) προς αποτροπή
παρόµοιων καταστρεπτικών φαινοµένων.
Η επίσκεψη ξεκίνησε από τη Χαλκίδα όπου διεξήχθη σύσκεψη του Συνηγόρου του
Πολίτη µε : τον Νοµάρχη, τις δηµοτικές αρχές1, φορείς και υπηρεσίες της κεντρικής
διοίκησης, της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης που εµπλέκονται στις διαδικασίες
αποκατάστασης και πρόληψης (Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - ΕΛΓΑ,
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, ΟΓΑ, ∆ιεύθυνση ∆ασών, Πυροσβεστική
Υπηρεσία κ.α.). Από τη συζήτηση που ακολούθησε και την ανταλλαγή απόψεων,
προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
1) Ως προς την αποκατάσταση των περιοχών και την πρόληψη των πυρκαγιών:
•

•

•

•

1

Σύµφωνα µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι κυριότερες αιτίες πυρκαγιών είναι οι
ΧΑ∆Α (Χώροι Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων – χωµατερές) και το
πεπαλαιωµένο δίκτυο της ∆ΕΗ (σπινθήρες- βραχυκυκλώµατα πυλώνων, έλλειψη
καθαρισµού γύρω από τους στύλους).
Ως προς τους ΧΑ∆Α, για τους οποίους οι ∆ήµοι επικαλέστηκαν ανεπάρκεια µέσων
και προσωπικού, αναφέρθηκε ότι λειτουργούν χωρίς φύλαξη και πυρασφάλεια, µε
αποτέλεσµα να εκδηλώνονται, σε εβδοµαδιαία σχεδόν βάση, µικρής ή µεγάλης
έκτασης, πυρκαγιές2. Το σχέδιο µείωσης των ΧΑ∆Α και η αντικατάστασή τους από
ΧΥΤΑ (Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων) ή ΧΥΤΥ (Χώρους
Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων), δεν έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθµό,
ενώ ενδεικτικό είναι ότι στη Νότια Εύβοια δεν υπάρχει ΧΥΤΑ. Ο Συνήγορος του
Πολίτη επεσήµανε ότι η φύλαξη των υφιστάµενων ΧΑ∆Α, έως ότου κλείσουν, µε
διαρκείς περιπολίες δηµοτικού προσωπικού αλλά και η τήρηση των προβλεποµένων
µέτρων πυρασφάλειας, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους τους δήµους.
Κοινό συµπέρασµα της σύσκεψης ήταν η έλλειψη δασικού οδικού δικτύου και
αντιπυρικών ζωνών (µη διάνοιξη αλλά και πληµµελής συντήρηση του ήδη
υπάρχοντος δικτύου, µε αποτέλεσµα οι δασικοί δρόµοι να έχουν «κλείσει» από τη
βλάστηση). Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
δήλωσε ότι κατά την πτήση µε ελικόπτερο διαπίστωσε επανένωση των δασικών
εκτάσεων, καθώς οι αντιπυρικές ζώνες έχουν καλυφθεί από βλάστηση. Οι σχετικές
µελέτες της ∆ιεύθυνσης ∆ασών (Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) δεν έχουν
προχωρήσει, λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Για τον ίδιο λόγο δεν έχουν γίνει αντιπληµµυρικά έργα στο νοµό. Έχουν εκτελεστεί
µόνον µικρής έκτασης αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία, όµως, έχουν περιορισµένο
χρόνο ζωής και σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τα αντιπληµµυρικά. Το
γεγονός ότι δεν σηµειώθηκαν µεγάλες καταστροφές από πληµµυρικά φαινόµενα κατά

Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Συνηγόρου του Πολίτη οι ∆ήµοι Αµαρυνθίων, Ανθηδόνας,
∆ιρφύων, Ερέτριας, Κηρέως, Κονιστρών, Μαρµαρίου, Νηλέως, Ταµυνέων, Χαλκιδέων και η
Κοινότητα Καφηρέως.
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Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στη Χαλκίδα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον Χ.Α.∆.Α. του
∆.Κύµης, στον οποίο συγκεντρώνονται και τα απορρίµµατα του ∆.Κονιστρών.

•

•
•

τη διάρκεια του φετινού χειµώνα, οφείλεται αποκλειστικά στο ότι οι βροχοπτώσεις
ήταν περιορισµένες.
Σηµαντικό µέτρο αναγέννησης του κατεστραµµένου δασικού και αγροτικού
περιβάλλοντος αποτελεί η κηρυχθείσα απαγόρευση της βόσκησης στις πυρόπληκτες
περιοχές. Μέτρο, όµως που εφαρµόζεται πληµµελώς, λόγω έλλειψης ανθρώπινου
δυναµικού για την περιφρούρηση των καµένων εκτάσεων.
Οι ∆ήµοι ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο, ώστε να µπορούν να
παρέµβουν προληπτικά σε περιφραγµένα ακίνητα ιδιωτών, οι οποίοι παραλείπουν να
καθαρίσουν τα οιξκόπεδά τους από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά.
Είναι έκδηλη η ανησυχία των τοπικών κοινωνιών για την απουσία πυροσβεστικών
οχηµάτων µόνιµα σταθµευµένων σε κοµβικά σηµεία πλησίον των χωριών, έτσι ώστε
να έχουν τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Χαρακτηριστική περίπτωση ο Μίστρος ∆.∆ιρφύων, όπου τα οχήµατα θα χρειαστούν
µισή ώρα µέχρι το χωριό και στη συνέχεια πολύ περισσότερο χρόνο για να εισέλθουν
στο δάσος. Ωστόσο, σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, δηλαδή στο ∆ήµο Ερέτριας και
στην Κοινότητα Καφηρέα, υπάρχει µόνιµη στάθµευση πυροσβεστικού οχήµατος µε
επιτόπια αλλαγή βάρδιας.

2) Ως προς τα µέτρα ενίσχυσης των πυροπαθών:
•

•

Οι αποζηµιώσεις του ΕΛ.Γ.Α., για το σύνολο των γεωκτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, φαίνεται να εκταµιεύονται µε
ικανοποιητικό ρυθµό, πλην όµως, σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί, µέσα και
από αναφορές που υπέβαλαν πυρόπληκτοι στον Συνήγορο, καθυστερήσεις και άλλες
δυσλειτουργίες (απόρριψη αιτήσεων, κακή ενηµέρωση ως προς τη διαδικασία και τις
προθεσµίες), οι οποίες βεβαίως θα αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω έρευνας από
τον Συνήγορο του Πολίτη, προκειµένου να αποτυπωθεί, στο µέτρο του δυνατού, η
ακριβής καστάσταση.
Απρόσκοπτα και χωρίς να παρουσιαστούν προβλήµατα ή παράπονα, ολοκληρώθηκε
η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων των 3.000 ευρώ, σε κάθε οικογένεια
µόνιµου κάτοικου πυρόπληκτης περιοχής καθώς και οι υπόλοιπες έκτακτες
ενισχύσεις (επιδόµατα ανεργίας ΟΑΕ∆, µηνιαία σύνταξη από τους Οργανισµούς
Κοινωνικής Ασφάλισης). Ενδεικτικά, όπως αναφέρθηκε από την Προϊσταµένη του
Κλάδου Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωµής Συντάξεων του ΟΓΑ, για τον Νοµό
Ευβοίας, 6276 συνταξιούχοι του Οργανισµού έλαβαν την έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση και το ύψος της δαπάνης ανήλθε σε 2.068.895,12 ευρώ.

Κατά τη δεύτερη ηµέρα, το κλιµάκιο του Συνήγορου επισκέφτηκε ενδεικτικά κάποιους από
τους οικισµούς που υπέστησαν µεγάλες καταστροφές, συγκεκριµένα τα χωριά Τραχήλι
(∆ήµος Ταµυνέων), Κρεµαστό (∆ήµος Κονιστρών) και Μίστρος (∆ήµος ∆ιρφύων). Από
την επίσκεψη, η οποία περιλάµβανε ανοιχτή συζήτηση µε τους πολίτες, συµπλήρωση
ερωτηµατολογίων και παραλαβή αναφορών, προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:
• Από κατοίκους του Κρεµαστού αναφέρθηκε ότι οι αποζηµιώσεις για τις πυρόπληκτες
οικίες δεν έχουν αποδοθεί, καθώς η διαδικασία έχει καθυστερήσει τόσο λόγω
γραφειοκρατίας όσο και λόγω µη έγκαιρης ανεύρεσης µηχανικού που θα συνέτασσε
τις σχετικές εκθέσεις. Οι εγκεκριµένες αµοιβές των µηχανικών για τη συγκεκριµένη
εργασία δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές. Ετσι, πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να
διαµείνουν σε container κατά τη διάρκεια του χειµώνα και, δυστυχώς, παραµένουν
εκεί µέχρι σήµερα.
• Αποζηµιώσεις για τις γεωργικές καλλιέργειες προβλέφθηκαν αποκλειστικά για
µόνιµους κατοίκους, κατ’ επάγγελµα αγρότες και µε ελάχιστο όριο ελαιόδενδρων
ανά αγρόκτηµα, µε αποτέλεσµα τµήµα των καλλιεργειών να µην αποζηµιωθεί.
• Στο δ.δ. Τραχηλίου παρατηρήθηκαν ελλιπής ενηµέρωση των κατοίκων για τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για ενστάσεις κλ.π. προς τον ΕΛΓΑ. Ο

•

•

•
•

Συνήγορος επισήµανε την ανάγκη οι δηµοτικές αρχές να διασφαλίζουν τη
συστηµατική ενηµέρωση των κατοίκων, κυρίως του γηραιού πληθυσµού που
κατοικεί σε αποµονωµένες περιοχές.
Πολίτες έθεσαν το θέµα των αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ, σε ζωοτροφές, οι οποίες,
όπως υποστήριξαν, αν και θα έπρεπε να χορηγηθούν µόνο σε κτηνοτρόφους που
είχαν ζώα ελεύθερης βοσκής για την προστασία των υπό αναδάσωση περιοχών, σε
αρκετές περιπτώσεις χορηγήθηκαν σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που έτσι και
αλλιώς δεν διέθεταν ζώα ελεύθερης βοσκής.
Από την επικοινωνία µε τους πολίτες, αλλά και από τα ερωτηµατολόγια που
συµπληρώθηκαν, προέκυψε ότι λειτουργούν θετικότατα οι δοµές των ΚΕΠ και το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες και συνέδραµαν αποφασιστικά, στο µέτρο
των αρµοδιοτήτων καθεµιάς, στην αντιµετώπιση των δύσκολων συνθηκών που
προκάλεσαν οι πυρκαγιές.
Ως σηµαντικότερο κοινωνικό πρόβληµα θεωρείται η ανεργία και ιδιαιτέρως η
ανεργία των νέων που ουσιαστικά τους διώχνει από τους τόπους καταγωγής τους.
Στο Μίστρο, το κλιµάκιο ήρθε σε επαφή και µε τις οικογένειες των πέντε θυµάτων
που είχαν εγκλωβισθεί στο δάσος και δέχθηκε αναφορές, µε µοναδικό αίτηµα την
ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισµού τους ως συγγενείς θανόντος εξαιτίας των
πυρκαγιών, σύµφωνα µε τη σχετική υπουργική απόφαση. Συγκεκριµένα, όπως µας
ανέφεραν αν και έχουν καταθέσει σχετικές αιτήσεις, δεν είχαν έως τότε καµία
ενηµέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσής τους.

Την τρίτη ηµέρα το κλιµάκιο επισκέφτηκε τα Στύρα Ευβοίας3, όπου είχε την ευκαιρία να
συνοµιλήσει µε τη ∆ήµαρχο καθώς και µε γεωπόνο της αρµόδιας υπηρεσίας της Ν.Α.
• Κατά τη συνάντηση, έγινε εκ νέου µνεία για τον τρόπο χορήγησης των ζωοτροφών,
(βλ. παραπάνω) και η καταπολέµηση της υπερβόσκησης συνδέθηκε µε το αίτηµα
συνέχισης της χορηγίας ζωοτροφών. Επισηµάνθηκε η ανεπάρκεια συντήρησης και
καθαρισµού του δικτύου της ∆ΕΗ, η ανεπάρκεια εποχιακού προσωπικού
πυρασφάλειας, που θα έπρεπε να είναι σε τετράµηνη τουλάχιστον βάση, και
αγροφυλάκων των ∆ήµων καθώς και η ανάγκη διαρκούς ενηµέρωσης του αγροτικού
πληθυσµού από γεωπόνους. Θετικό µέτρο που έχει ληφθεί στον συγκεκριµένο ∆ήµο
είναι η εγκατάσταση γεννητριών για την άντληση νερού, έτσι ώστε, κατά την πιθανή
κατάρρευση του δικτύου ηλεκτροδότησης, να µην επηρεάζεται η δυνατότητα
τροφοδοσίας των πυροσβεστικών οχηµάτων. Ο Συνήγορος διαπίστωσε το άκρως
ανησυχητικό φαινόµενο, ότι οι κατεστραµµένοι από την περσινή πυρκαγιά πυλώνες
της ∆ΕΗ δεν έχουν αντικατασταθεί.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
H περσινή τραγική εµπειρία δεν φαίνεται να έχει επαρκώς αξιοποιηθεί προκειµένου να
ληφθούν ουσιαστικά και αποτελεσµατικά µέτρα για την πρόληψη παρόµοιων καταστροφών
στο µέλλον. Ο τρόπος αναδάσωσης που ακολουθείται στο Νοµό Εύβοιας, κατόπιν σχετικής
µελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου (τα προτεινόµενα µέτρα αποκατάστασης της οποίας
δεν γνωρίζουµε σε ποιόν βαθµό έχουν υλοποιηθεί) είναι αυτός της φυσικής αναγέννησης, ο
οποίος πρέπει να υποβοηθηθεί µε τη δηµιουργία και την ικανοποιητική λειτουργία όλων των
δοµών και τη λήψη προληπτικών µέτρων, που θα αποτρέψουν την επανάληψη παρόµοιων
καταστρεπτικών γεγονότων στο µέλλον.
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Ο Συνήγορος του Πολίτη διερωτάται εάν η καµµένη έκταση του ∆ήµου ήταν 90 χιλιάδες στρέµµατα,
όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση ή 58 όπως αναφέρει η απόφαση αναδάσωσης, η οποία είχε εκδοθεί
τον ∆εκέµβριο δηλαδή εγκαίρως αλλά καθυστέρησε να δηµοσιευθεί (ΦΕΚ ∆΄239/28-5-2008).

Ανακεφαλαιώνοντας, προκύπτει δυστυχώς ότι τα βασικότερα άµεσα µέτρα πυροπροστασίας
είτε δεν έχουν εφαρµοστεί είτε εφαρµόζονται πληµµελώς. Ειδικότερα :
• ∆εν έχουν διανοιγεί δασικοί δρόµοι και αντιπυρικές ζώνες και δεν έχουν
κατασκευαστεί αντιπληµµυρικά έργα, καθώς δεν υπάρχει χρηµατοδότηση των
σχετικών µελετών
• Χρειάζεται συντήρηση και αντικατάσταση του πεπαλαιωµένου δικτύου της ∆ΕΗ,
καθαρισµός από ξερά χόρτα κλ.π. του χώρου γύρω από τους στύλους της ∆ΕΗ.
Αντικατάσταση των στύλων που έχουν καεί.
• Φύλαξη και µέτρα ασφαλείας (υδροφόρες κλπ.) των χωµατερών, που δυστυχώς
συνεχίζουν να υφίστανται, πρέπει να αποτελέσουν την άµεση προτεραιότητα όλων
των δηµοτικών αρχών.4
• ∆εν υπάρχει επάρκεια προσωπικού και µέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας,
µολονότι αυτή οφείλει να έχει σε ετοιµότητα οχήµατα διάσπαρτα σε θέσεις-κλειδιά
σε κάθε ∆ήµο, ώστε να µπορέσει να αντιµετωπίσει εστίες πυρκαγιάς άµα τη γενέσει
τους.
Προκειµένου, ωστόσο, να καταστεί δυνατή τόσο η υλοποίηση των µέτρων αποκατάστασης
όσο και η εφαρµογή των προληπτικών σχεδιασµών απαιτείται συντονισµός δράσης όλων των
αρµοδίων φορέων και επαρκής χρηµατοδότηση.
Ο Συνήγορος του Πολίτη καταγράφει µε την παρούσα έκθεση τις διαπιστώσεις του από την
πρόσφατη επίσκεψή του στην Εύβοια και τις αποστέλλει σε όλες τις συναρµόδιες υπηρεσίες,
προκειµένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την αποτελεσµατικότερη ενίσχυση των
πυροπαθών, την άµεση λήψη µέτρων πυροπροστασίας και την υλοποίηση των µέτρων
αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
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Ο Συνήγορος σχεδιάζει να αναφερθεί πιο συγκεκριµένα και αναλυτικά στο σηµαντικό πρόβληµα της
διαχείρισης των απορριµµάτων, όπως αυτό προκύπτει από αναφορές πολιτών από όλη τη χώρα.

