
 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: Αναδασώσεις α λα καρτ στα καμένα  της Βαρυμπόμπης και δέντρα που ποτίζονται 

από το νερό που προορίζεται για την πυρόσβεση; 

Στην γραπτή ερώτησή μας με ΑΠ 5989/23-6-2022 είχαμε θέσει ερωτήματα στα οποία δεν 

απαντήσατε. Υπενθυμίζουμε: 

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι απέναντι από το TATOI CLUB, επί της οδού Ερυθραίας, 

έχει γίνει αποψίλωση και στη συνέχεια δενδροφύτευση σε μήκος 2χλμ και πλάτος 

50 μέτρων, όσο δηλαδή χρειάζεται για να  μην ενοχλείται η αισθητική των πελατών 

του κλαμπ.  

Η δενδροφύτευση έγινε σε 5 σειρές, με ενδιάμεσους διαδρόμους που επιτρέπουν τη 

διέλευση σε φορτηγά και μηχανήματα και έχει εγκατασταθεί ένα πυκνό αρδευτικό 

σύστημα. Φυτεύτηκαν πλατάνια και λεύκες,  υδρόφιλα δέντρα που φθάνουν σε ύψος 

έως και 8 μέτρα. Σε εποχές που η χώρα μας μαστίζεται από ξηρασίες και ανομβρίες, 

όταν ο απλός πολίτης καλείται να κάνει με κάθε τρόπο εξοικονόμηση των φυσικών 

πόρων , ακόμα και του νερού που πίνει, οι υπεύθυνοι του υπουργείου Περιβάλλοντος 

αποφάσισαν ότι στη θέση των καμένων πεύκων πρέπει να φυτευτούν πλατάνια και 

λεύκες. Μάλιστα, βρέθηκε και λύση για την άρδευσή τους. Θα ποτίζονται από τους 

πυροσβεστικούς κρουνούς. Υπάρχουν φωτογραφίες που καταγράφουν το αδιανόητο: 

Το νερό για το πότισμα των εκατοντάδων δένδρων αντλείται με σωλήνα συνδεδεμένο 

στον πυροσβεστικό κρουνό. Ο σωλήνας στη συνέχεια θάβεται για να χάνονται τα ίχνη 

του,  και αναδύεται λίγο πιο πέρα, όπου με διακλαδώσεις γεμίζει τρεις πολύ μεγάλες 

πλαστικές δεξαμενές, από όπου ξεκινούν οι σωλήνες του ποτίσματος.  

Με την απάντηση που λάβαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΑΠ. 

ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/65358/2104/26-7-2022,  γίνεται σαφές ότι η αναδάσωση 

πραγματοποιήθηκε σε χρόνο-ρεκόρ με την έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Εργων και 

Υποδομών του ΥΠΕΝ, ορίστηκαν ως ανάδοχοι του έργου οι εταιρείες TATOI CLUB TC 

LIMITED και ΕΛΙΑ Κατασκευαστική Α.Ε., οι οποίες και διενέργησαν την αναδάσωση 77 

στρεμμάτων απέναντι από το TATOI CLUB. Κάποια από τα ερωτήματά μας ωστόσο 
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παραμένουν αναπάντητα και για αυτό τον λόγο επανερχόμαστε στο συγκεκριμένο 

ζήτημα. 

Ερωτάται  εκ νέου ο υπουργός: 

 

 Πότε θα αναδασωθεί η υπόλοιπη έκταση 67.923 στρεμμάτων που παραμένει 

καμένη και άνυδρη; 

 Για την αναδάσωση των καμένων εκτάσεων η Διεύθυνση Δασικών Εργων και 

Υποδομών προτείνει πλατάνια και λεύκες; Και αν ναι, πώς θα ποτίζονται; 

 Σε ποιον υποβλήθηκε το αίτημα για την άρδευση των υδρόφιλων δέντρων από 

τον πυροσβεστικό κρουνό και ποιος την ενέκρινε; 

 Από πού θα πάρουν νερό οι πυροσβεστικές αντλίες σε περίπτωση πυρκαγιάς 

στη γύρω περιοχή; 

 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 

 




