
 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υ/Ο Υφ/ου Πολιτικής 

Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων) 

Θέμα: Ανάγκη αύξησης χρηματοδότησης της δράσης πυροπροστασίας 

του όρους Αιγάλεω 

Μετά την τεράστια οικολογική καταστροφή στα Γεράνεια Όρη, ενημερωνόμαστε 

πως, 18 περιοχές της Αττικής, με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής 

Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του 

γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου κηρύχθηκαν 

σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, προκειμένου να 

δρομολογηθούν έργα που αφορούν σε προληπτική απομάκρυνση βλάστησης 

(εργασίες καθαρισμού) για μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ιδίως 

σε μικτές περιοχές δασών/πόλεων και οικισμών. 

Το παράδοξο είναι πως στο ευάλωτο και ξηροθερμικό Όρος Αιγάλεω, όχι μόνο 

αντιστοιχούνοι λιγότερες πιστώσεις πυροπροστασίας από όλα τα βουνά του 

Λεκανοπεδίου, αλλά ούτε καν περιλαμβάνεται μεταξύ των 18 «επικίνδυνων για 

πυρκαγιά» περιοχών, μολονότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ο μοναδικός 

ορεινός όγκος του Λεκανοπεδίου, στον πυρήνα του οποίου υφίστανται δύο 

αυθαίρετοι ενεργοί οικισμοί Ρομά,γεγονός που έχει ιδιαίτεραδυσμενείς 

επιπτώσεις  στο φυσικό περιβάλλον, καθώς οι υπαίθριες δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στα πλαίσια ύπαρξης των οικισμών όπως, μεταξύ άλλων, 

καύσεις καλωδίων, εργασίες απόσπασης μετάλλων, συσσώρευση εύφλεκτων 

υλικών, διασπορά ογκωδών και εύφλεκτων οργανικών αποβλήτων μέσα σε  

δασικές και αναδασωτέες περιοχές στον πυρήνα του βουνού, έχουν ως 

αποτέλεσμα συχνές δασικές πυρκαγιές. 

Όπως γνωρίζουμε, ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά 

(ΠΕΣΥΔΑΠ) με διαδοχικές επιστολές του: 

α) προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αρ. 889/16-04-2020  

και 826/02-04-2021, 
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β) τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων με αρ. 

997/23-04-2021, 

γ) την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά με αρ. 1008/26-04-2021 και  

δ) τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθήνας με αρ. 1009/26-04-2021,  

έχει ενημερώσει και προειδοποιήσει  για τους κινδύνους καταστροφής και έχει 

αιτηθεί αύξηση της χρηματοδότησης της δράσης πυροπροστασίας περιοχών 

αρμοδιότητας του στο όρος Αιγάλεω,  

Είναι γνωστό στις υπηρεσίες σας ότι μόνο πέρυσι το καλοκαίρι συνέβησαν 4 

δασικές φωτιές στις περιοχές πέριξ των οικισμών Ρομά. 

Για την εποπτεία, διαχείριση και αντιμετώπιση των επαπειλούμενων κινδύνων 

δασικής φωτιάς στο όρος Αιγάλεω, την αποτελεσματική επιτήρηση και φύλαξη 

των περιοχών αυτών, την απομάκρυνση των συνεχώς απορριπτόμενων 

ογκωδών αντικειμένων και μπαζών, την αποτροπή ενεργειών καταστροφής και 

λεηλασίας των μόνιμων υποδομών πυρασφάλειας, απαιτείται εκ μέρους του 

ΠΕΣΥΔΑΠ αυξημένη διάθεση πόρων (ανθρωπίνου δυναμικού, εξοπλισμού και 

μέσων) που δεν αντισταθμίζονται από την επιχορήγηση πυροπροστασίας. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ο Πρωθυπουργός, δήλωσε πως 

«ο Υπουργός Εσωτερικών έχει την εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που 

απαιτούνται περισσότεροι πόροι και αυτοί οι πόροι μπορούν να απορροφηθούν 

γρήγορα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο γνωρίζουμε 

ότι υπάρχει, να προχωρήσει στην εκταμίευση και πρόσθετων πόρων 

προκειμένου να υποστηριχθούν οι 11 αυτοί Δήμοι.» 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για τα ιδιαίτερα έντονα και συνεχή προβλήματα του 

όρους Αιγάλεω, που είναι  ταυτόχρονα  το πιο ευάλωτο από τα βουνά του 

Λεκανοπεδίου, όπως τον ΧΑΔΑ Σχιστού αποβλήτων με αυξημένη 

ραδιενέργεια, τη καταστροφή των υποδομών της παλιάς χωματερής 

Κερατσινίου, την παράνομη βόσκηση, την διαρκή αυθαίρετη δόμηση, τις 

ανεξέλεγκτες απορρίψεις μπαζών και ογκωδών, τον μεγάλο αριθμό 

καταγεγραμμένων διάσπαρτων σε δασικές περιοχές σωρευμένων 

ογκωδώνεύφλεκτων αποβλήτων, την απόρριψη προϊόντων κατεδαφίσεων, 

την έντονη διάβρωση δασικών δρόμων, την έντονη και διαρκή 

παραβατικότητα, τη συστηματική λεηλασία και καταστροφή των 



δημόσιωνυποδομών πυροπροστασίας, όπως δεξαμενών πυρόσβεσης, 

αντλιών, σταθμών επικοινωνίας; 

2. Είναι ενήμερος ότι το 2020, χωρίς να συντρέχουν οι κλιματικοί λόγοι 

που καθιστούν το φετινό καλοκαίρι ιδιαιτέρως επικίνδυνο, ξέσπασαν 4 

δασικές πυρκαγιές στο όρος Αιγάλεω, μόνο στις περιοχές των δύο 

οικισμών Ρομά; 

3. Είναι ενήμερος για τις αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 

του όρους Αιγάλεω, που αποτελεί το τελευταίο φυσικό απόθεμα της 

υποβαθμισμένης δυτικής περιοχής του Λεκανοπεδίου, λόγω της 

παραβατικότητας και  της ύπαρξης των δύο οικισμών; 

4. Για ποιο λόγο, αν και συντρέχουν όλα τα παραπάνω, ο ΠΕΣΥΔΑΠ 

λαμβάνει τις λιγότερες πιστώσεις πυροπροστασίας από όλους τους 

Συνδέσμους Δήμων που αναπτύσσουν δράσεις πυροπροστασίας στα  

βουνά του Λεκανοπεδίου; 

5. Θεωρεί πως οι πιστώσεις πυροπροστασίας που λαμβάνει ο 

ΠΕΣΥΔΑΠ, δεδομένης αυτής των ιδιαίτερης συνθηκών, μπορούν να 

καλύπτουν τα κόστη ανθρωπίνου δυναμικού και αναπλήρωσης του 

εξοπλισμού; 

6. Αν όχι, υπάρχει πρόβλεψη ώστε η επιχορήγηση δράσεων 

πυροπροστασίας του ΠΕΣΥΔΑΠ να είναι στο ίδιο επίπεδο με την 

επιχορήγηση των υπολοίπων Συνδέσμων Δήμων που επιχειρούν στους 

υπόλοιπους ορεινούς όγκους του Λεκανοπεδίου στους οποίους δεν 

υφίστανται, εκτός των άλλων, αυθαίρετοι οικισμοί Ρομά σε δασικές 

περιοχές; 

7. Δεδομένου πως ο Πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου 

για το φετινό καλοκαίρι και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εξωτερικών να 

προχωρήσει σε εκταμίευση πρόσθετων πόρων αν χρειασθεί, προβλέπεται 

να προστεθεί άμεσα και ο ΠΕΣΥΔΑΠ στην επιπλέον επιχορήγηση; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

             

           Φωτεινή Μπακαδήμα 




