
 
 

 

 

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

 

 

 

Θέμα: «Καταγγελία για αποστέγαση πυρόπληκτων». 

 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση της «Ένωσης Πυρόπληκτων 

Ανατολικής Αττικής», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απέστειλε έγγραφο 

προς το Δήμο Μαραθώνα, με θέμα την αποστέγαση πυρόπληκτων από το 

στρατόπεδο της Αεροπορίας στο Ζούμπερι (ΚΕΔΑ/Ζ), καθώς και από το 

στρατόπεδο ΚΑΑΥ στον Άγιο Ανδρέα. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, έχουν δεσμευτεί 48 οικήματα με 

καταγεγραμμένους 150 πυρόπληκτους στο ΚΕΔΑ/Ζ και άλλους 90 περίπου 

στο ΚΑΑΥ, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα ή περιστασιακά, ενώ επίσης ζητά 

από εκείνους που κατέχουν άλλη ιδιοκτήτη κατοικία, καθώς και από όσους 

χρησιμοποιούν τα οικήματα περιστασιακά, να τα παραδώσουν. 

Το Υπουργείο, μάλιστα, ζητά από το Δήμο να αναλάβει εφεξής να 

φιλοξενήσει σε κάποια όμορη δομή, τους πυρόπληκτους πού βρίσκονται 

σήμερα στα στρατόπεδα και οι οποίοι θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει μέχρι 

το τέλος Απριλίου του 2021. 

Κύριε Υπουργέ, τόσο στο στρατόπεδο της Αεροπορίας, όσο και στου 

Στρατού Ξηράς, διαμένουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε δεύτερη κατοικία έχουν, 
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ούτε τα οικονομικά μέσα. Συνεπώς, είναι αδιανόητο το γεγονός του ότι μετά 

την καταληκτική ημερομηνία αποστέγασης, συντοπίτες μας θα μείνουν 

μετέωροι στον δρόμο. Και μάλιστα, άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ζήσει πρότερη 

τραυματική εμπειρία λόγω καταστροφικής πυρκαγιάς, στην οποία βίωσαν 

την οδύνη της απώλειας, με πολλούς τρόπους. Ένα πραγματικό κράτους 

δικαίου, έχει ηθικό χρέος να μην παραμελεί τέτοιες οδυνηρές καταστάσεις, 

αλλά αντίθετα να προστατεύει και να περιθάλπει τους παθόντες πολίτες του.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Τι απαντάτε αναφορικά με την ανακοίνωση της «Ένωσης 

Πυρόπληκτων Ανατολικής Αττικής»; 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στη δέσμευση του να παραμείνουν στα 

στρατόπεδα, οι πυρόπληκτοι που αποδεδειγμένα έχουν πρώτη και 

μοναδική κατοικία κατεστραμμένη;  

 

 Θα ορίσετε νέο ΦΕΚ με επιδότηση ενοικίου και οικονομική ενίσχυση 

για αγορά επίπλων, στους οικονομικά ασθενείς; 

 

 

 

                                       Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

                   Μαρία Απατζίδη,  

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής    

                              ΜέΡΑ25 
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