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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον υπουργό Εσωτερικών 

Τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

Και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ (κ. Χρ. Τριαντόπουλο) 

 

Θέμα: Πυρόπληκτη οικογένεια εκδιώκεται από την προσωρινή της κατοικία με 

αυταρχικό και ανάλγητο τρόπο. 

Η τραγική πυρκαγιά του Ιουλίου 2018 στο Μάτι Αττικής άφησε πίσω της θάνατο και 

καταστροφή. 102 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκατοντάδες ζώα κάηκαν, 

εκατοντάδες σπίτια έγιναν στάχτη. Οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών, άστεγοι 

πλέον, αναζήτησαν προσωρινή διαμονή μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. 

Τέσσερα χρόνια μετά, κάποιοι πυρόπληκτοι παραμένουν φιλοξενούμενοι σε δομές 

της Αεροπορίας. Οι διαδικασίες αποκατάστασης των κατοικιών τους δεν έχουν 

ολοκληρωθεί, αλλά όχι με δική τους υπαιτιότητα. Το Τέρας της Γραφειοκρατίας 

έδρασε και πάλι εις βάρος του πολίτη. Η πολιτεία αποδείχθηκε ανίκανη για ακόμα 

μια φορά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. 

 Όπως καταγγέλλει πυρόπληκτος οικογενειάρχης, το οικόπεδο ιδιοκτησίας του ήταν 

χαρακτηρισμένο ως δασικό και έπρεπε να αποχαρακτηριστεί για να ξεκινήσουν οι 

απαιτούμενες διαδικασίες. Ο  αποχαρακτηρισμός έγινε δυο χρόνια αργότερα, με το 

ΦΕΚ92Α στις 7/5/ 2020. Η αυτοψία του ΤΑΕΦΚ στην πυρόπληκτη οικία έγινε  τελικά 

τον Ιούλιο του 2021, τρία (3) ολόκληρα χρόνια μετά την καταστροφή. Στις 

13/12/2021 εκδόθηκε η άδεια κατασκευής και τον Φεβρουάριο 2022 έγινε η 

αποκομιδή αμιάντου, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Στις 

αρχές Μαρτίου 2022 ο πυρόπληκτος έλαβε την πρώτη δόση της στεγαστικής 

συνδρομής για την επισκευή της οικίας. Οι εργασίες ξεκίνησαν, αλλά το σπίτι 
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εξακολουθεί να είναι καμένο, ανοιχτό, χωρίς νερό, χωρίς αποχέτευση και χωρίς 

ρεύμα. Με άλλα λόγια μη κατοικήσιμο. 

Επί τέσσερα χρόνια η εν λόγω οικογένεια φιλοξενήθηκε σε οικίσκο του Κέντρου 

Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζούμπερι (ΚΕΔΑ/Ζ), διότι δεν δικαιούνταν 

επιδότησης ενοικίου. Εντελώς αναπάντεχα, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 η 

οικογένεια ενημερώθηκε τηλεφωνικά εκ μέρους της Διοίκησης του στρατοπέδου ότι 

πρέπει υποχρεωτικά να φύγουν έως το τέλος Μαΐου. Εν συνεχεία στις 10 Μαΐου, η 

Διοίκηση προέβη σε  απαγόρευση της χρήσης του κοινόχρηστου πλυντηρίου και σε 

άρση  της άδειας εισόδου στον χώρο με όχημα από 12 Μαΐου 2022. Στη συνέχεια 

τους ανακοινώθηκε ότι οι αποφάσεις είναι αμετάκλητες και ότι μπορεί να γίνεται 

χρήση του αυτοκινήτου εντός των εγκαταστάσεων  μόνο για 10’, αποκλειστικά  για 

λόγους υγείας ή για την διευκόλυνση της απομάκρυνσης της οικοσκευής. 

Ακολούθως ενημερώθηκαν ότι από 30 /5  θα μπορούν να εισέλθουν στον χώρο 

μόνο για να αποσύρουν την οικοσκευή τους και μόνο με  συνοδεία αστυνομίας. 

Στον οικίσκο κατοικούν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και η υπέργηρη γιαγιά  92 

ετών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Γίνεται αντιληπτή η  αδιαλλαξία  της 

Διοίκησης του ΚΕΔΑ/Ζ στην απόφαση  να εκδιωχθεί η οικογένεια από την 

προσωρινή κατοικία της άμεσα και χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση. Η οικογένεια 

ζητά την παράταση της φιλοξενίας μέχρι 31 Αυγούστου, οπότε και θα μεταφερθούν 

σε κατάλυμα που θα προσφέρει ο Δήμος Μαραθώνος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

Ερωτώνται οι υπουργοί: 

 Πώς απαντάτε στην παραπάνω καταγγελία;  

 Συμφωνείτε ότι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως οι φυσικές 

καταστροφές, η πολιτεία οφείλει να δρα τάχιστα και χωρίς γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις; 

 Θα προβείτε σε εισήγηση παράτασης της φιλοξενίας  των – λίγων -

οικογενειών  που εξαιτίας της γραφειοκρατίας  δεν έχει γίνει εφικτό να 

επιστρέψουν στα σπίτια τους; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 



 

 

 




