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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

    
 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση των Περιφερειακών Συµβούλων κκ. Αθ. Χειµάρα και 

Κων. Παπαθανασίου 

 

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 5 Αυγούστου στον παραδοσιακό ελαιώνα Άµφισσας 

έκαψε σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις του ΕΛ.Γ.Α. (960 δηλώσεις ιδιοκτητών) 

37.000 περίπου δέντρα και 3.700 κτήµατα. 

 Αναφέρετε στην ερώτηση σας ότι υπήρχε «παντελής απουσία συγκεκριµένου 

σχεδίου αντιµετώπισης και έλλειψη αποτελεσµατικού µηχανισµού αντίδρασης», αν 

και θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι όσον αφορά την πολιτική προστασία για την οποία 

είµαστε υπεύθυνοι, υλοποιήσαµε µε ακρίβεια το γενικό σχέδιο ∆ασικών πυρκαγιών 

της γενικής γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και το µνηµόνιο ενεργειών των 

εµπλεκόµενων υπηρεσιών που συζητήθηκε στο Συντονιστικό Όργανο το οποίο 

συνεδρίασε στις 15/04/2013 και στο οποίο είναι µέλος ο κος Παπαθανασίου, αλλά 

δεν έχει συµµετάσχει στις συνεδριάσεις του. 

Στο γενικό σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας και στο Μνηµόνιο ενεργειών 

προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες για την Περιφερειακή Ενότητα: 

• Η διάθεση προσωπικού και µέσων προς συνδροµή του έργου της αρµόδιας 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των οικείων ∆ήµων προς υποβοήθηση του 

έργου τους, 

• Εισήγηση στο γενικό γραµµατέα πολιτικής προστασίας για την κήρυξη σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

• Λήψη απόφασης για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών (αν υπάρξει 

ανάγκη) 

• Ενεργοποίηση µνηµονίου ενεργειών µε τους φορείς 



• Τήρηση κατάστασης µε τα διατιθέµενα µέσα και προσωπικό 

• Ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων 

• Ενηµέρωση των εµπλεκόµενων υπηρεσιών 

• Ενηµέρωση των υπεύθυνων λειτουργίας εγκαταστάσεων (Νοσοκοµείων, 

κατασκηνώσεων και ξενοδοχείων) 

Η Περιφερειακή Ενότητα και οι φορείς βάσει του θεσµικού πλαισίου οφείλουν να 

συνδράµουν σε δυναµικό και µέσα το έργο της κατάσβεσης το οποίο αποτελεί 

ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώµατος που έχει τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της 

πυρκαγιάς και όλοι είµαστε υπό των εντολών της. 

Υλοποιώντας των εγκεκριµένο σχεδιασµό, θέσαµε άµεσα στις υπηρεσίες της 

Πυροσβεστικής τα µηχανήµατα και το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας, 

αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Βοιωτίας. Κινητοποιήσαµε τα 

µηχανήµατα και τις υδροφόρες των εταιριών S&B και ∆ελφών – ∆ιστόµου, ιδιωτών 

και όσα τρακτέρ δούλευαν στην εργολαβία της δακοκτονίας. Ακόµα καλέσαµε και 

ήρθαν 2 υδροφόρες από τη Φθιώτιδα και 4 UNOMOC από τη Λειβαδιά, και φυσικά 

τα µηχανήµατα και το προσωπικό του ∆ήµου ∆ελφών, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες 

µας. 

Η εθελοντική οµάδα διάσωσης Άµφισσας κινητοποιήθηκε άµεσα, καθώς και 10 

οχήµατα και 60 άτοµα της οµάδας Σαχινίδη από Ηµαθία.  

Βέβαια σε συνεργασία και µε πρώτο το λόγο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 

ειδοποιήθηκε άµεσα και το Κέντρο Επιχειρήσεων για την αποστολή εναέριων και 

επίγειων µέσων. 

Όσο για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το αίτηµα έγινε το 

απόγευµα της ίδιας ηµέρας στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας και άµεσα 

έγινε η κήρυξη από τον περιφερειάρχη κο Κλέαρχο Περγαντά. 

Την ίδια ηµέρα ειδοποιήθηκε ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. και την µεθεπόµενη ήρθαν τα 

συνεργεία για εκτίµηση των ζηµιών και έχουν αποτιµήσει το 60% των καµένων. 

Σύµφωνα δε µε τον προγραµµατισµό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 

Προστασίας δεν προβλέπονται ειδικά σχέδια αλλά γενικά για δασικές πυρκαγιές. 



Όσο δε για το έργο άρδευσης του ελαιώνα η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων – Τµήµα 

∆οµών περιβάλλοντος αναφέρει τα εξής: 

1. Ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του υπόψη έργου εφαρµόζουµε πιστά τις διατάξεις 

του Ν. 3669/2008 «Κύρωσης της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων» και ειδικά το άρθρο 36 πρώτη υποπαράγραφος της 

παραγράφου 4 που αναφέρει ότι «Στην περίπτωση κατασκευής του έργου µε 

ανάθεση σε ανάδοχο η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον 

ανάδοχο των όρων της σύµβασης σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, ώστε 

να ανταποκρίνεται στον προορισµό του» καθώς και την παράγραφο 5 του ιδίου 

άρθρου, σε ότι αφορά την διοίκηση του έργου – επίβλεψη, επίσης το άρθρο 37 

και ειδικά η παράγραφος 7 σε ότι αφορά τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

καθώς και το άρθρο 38 σε ότι αφορά την διεύθυνση του έργου από πλευράς 

αναδόχου. 

2. Στην περιοχή Αγίας Παρασκευής (στο Σερνικάκι) πριν την εκδήλωση της 

πυρκαγιάς εκτελούντο µικρής κλίµακας εργασίες εκσκαφής χάνδακος µε ένα 

µηχάνηµα και πλάγια εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής στα πλαίσια 

κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άµφισσας Ν. Φωκίδας» 

3. ∆εν προβλέπεται απαγόρευση των εργασιών εκσκαφής κατά τους θερινούς 

µήνες. 

4. Κατά την περίοδο µε υψηλές ατµοσφαιρικές θερµοκρασίες καθ’ όλη την 

διάρκεια των θερινών µηνών δεν έχουν εκτελεσθεί «εν θερµώ» εργασίες όπως 

είναι συγκολλήσεις σωληνώσεων κλπ. 

5. Έχουν τηρηθεί όλα τα µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την 

σύµβαση και το σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας του υπόψη έργου. 

Με πρόταση της Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κας Παναγιώτας Γαζή στον υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κο Α. Τσαυτάρη την οποία υιοθέτησε, θα 

συµπεριληφθεί υποέργο πυροπροστασίας µε κρουνούς στο έργο της άρδευσης του 

ελαιώνα. 

Ο καθαρισµός των αρδευτικών αυλάκων όπως γνωρίζετε είναι αρµοδιότητα του 

Τ.Ο.Ε.Β. 



Για τους αγροτικούς δρόµους αρµόδιος είναι ο ∆ήµος. 

Η δε ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας είναι 

αρµόδια για τη συντήρηση του εθνικού κι επαρχιακού οδικού δικτύου, στο οποίο 

ανήκει ο δρόµος Άµφισσας – Ιτέας – Ναυπάκτου ο οποίος καθαρίστηκε κατά το 

τρέχον έτος (2013) στις περιόδους Ιανουάριος – Μάρτιος και Μάιος – Ιούλιος. 

Οι ενέργειες που έχουµε προβεί για την αποκατάσταση της µεγάλης καταστροφής 

είναι: 

1) Άµεση ειδοποίηση του ΕΛ.Γ.Α. για την αποτίµηση της ηρτηµένης σοδειάς και 

του φυτικού κεφαλαίου 

2) Αίτηµα στης 8 Αυγούστου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων κο Τσαυτάρη α) για στοχευµένο και εξειδικευµένο πρόγραµµα 

δράσης ανασύστασης του καµένου ελαιώνα και προώθηση των προϊόντων της 

ελιάς, β) µελέτη πυροπροστασίας, γ) ενίσχυση χρηµατοδότησης και ένταξης 

όλων των δικαιούχων και συνέχιση του προγράµµατος του παραδοσιακού 

ελαιώνα, δ) οι αποζηµιώσεις να δοθούν µε τη διαδικασία των προκαταβολών 

και ε) επιστροφή άµεσα Φ.Π.Α. και ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίµου 

3) Αίτηµα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κο Κ. 

Χατζηδάκη για εξέταση ένταξης του πυρόπληκτου ελαιώνα στα µέτρα 

ανακούφισης του Κανονισµού 2012/2002 του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ε.Ε. 

(Τ.Α.Ε.Ε.) 

4) Υπόµνηµα στην Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO 

κας Αικ. Τζιτζικώστα 

5) Αίτηµα στον Υπουργό περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και στον 

πρόεδρο του Πράσινου Ταµείου κο Π. Βασιλείου για ένταξη στον άξονα 

προτεραιότητας 3 

6) Υπόµνηµα στον Ευρωβουλευτή κο Σπ. ∆ανέλλη, αναπληρωτή στην Επιτροπή 

Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για τη δυνατότητα εξεύρεσης ειδικού 

προγράµµατος 



7) Αίτηµα προς τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κο Χ. Θεοχάρη για 

απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίµων 

8) Αίτηµα στον Υπουργό Οικονοµικών κο Ι. Στουρνάρα και στον πρόεδρο του 

∆.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς κο Μ. Σάλλα για χαµηλότοκα δάνεια και πάγωµα 

των ήδη υπαρχόντων δανείων και την απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Α. 

9) Αίτηµα στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας για αεροφωτογράφιση του ελαιώνα 

 

 

       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 


