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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Λίμνη
Ευβοίας – Ενημέρωση επί των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων
Δήμων της Βόρειας Εύβοιας και ανάληψη νέων πρωτοβουλιών”. [1]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Λίμνη Ευβοίας – Ενημέρωση επί των
μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων Δήμων της Βόρειας Εύβοιας και ανάληψη νέων
πρωτοβουλιών”.

Την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκε η 9η συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, στην έδρα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,
τη Λίμνη.
Στη συνεδρίαση έδωσε το παρών και ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και Δήμαρχος Κιλελέρ, κ.
Θανάσης Νασιακόπουλος, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία Δημάρχων της Θεσσαλίας. Ο κ.
Νασιακόπουλος ενημέρωσε το Σώμα για το ποσό που έχει συγκεντρώσει η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και το
οποίο θα διαθέσει για την κάλυψη αναγκών των δύο πληγέντων Δήμων. Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.
Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης ευχαρίστησε και συνεχάρη τον
ομόλογό του για την συγκινητική, άμεση και ουσιαστική συνεισφορά της Π.Ε.Δ. και των Δήμων της
Θεσσαλίας.
Στη συνέχεια ο κ. Σουλιώτης ενημέρωσε τους Δημάρχους των πληγέντων Δήμων και το Διοικητικό
Συμβούλιο για την μέχρι τώρα υλοποίηση των μέτρων στήριξης:
- Δημιουργήσαμε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό μας για τη στήριξη των πληγέντων Δήμων με
το ποσό των 100.000 €.
- Ανοίξαμε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο η Π.Ε.Δ. κατέθεσε το ποσό των 30.000 € και στο
επόμενο διάστημα θα συνεισφέρουν και οι 25 Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας, μετά από αποφάσεις των
Δημοτικών τους Συμβουλίων. Η συνεισφορά των ιδιωτών είναι επίσης συγκινητική. Το ποσό θα
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δράσεων στήριξης και ανοικοδόμησης των Δήμων. Για κάθε
εκταμίευση, μετά από αίτημα των πληγέντων Δήμων, θα αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό
Συμβούλιο, για να διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια.
- Καταθέσαμε το ποσό των 10.000 € στον ειδικό λογαριασμό της ΚΕΔΕ, για την πρωτοβουλία «Δες
το δάσος», που αφορά στην αναδάσωση των καμένων εκτάσεων.
- Συναντήθηκα με 8 καθηγητές από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
(Καρπενήσι) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να συνεργαστούμε με τους
κατάλληλους επιστήμονες για να προχωρήσουμε στην πλήρη αποκατάσταση του φυσικού
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περιβάλλοντος. Μάλιστα, προς τιμήν τους, οι καθηγητές μου ξεκαθάρισαν ότι δεν τίθεται θέμα
αμοιβής, καθώς προτίθενται να παρέχουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους δωρεάν.
- Η Π.Ε.Δ. συνεχίζει να συντονίζει τη διαδικασία εφοδιασμού των Δήμων με τα είδη και τα προϊόντα
τα οποία έχουν ανάγκη για να μην υπάρχει υπερδιάθεση ή ελλείψεις. Χθες μίλησα με τον Πρόεδρο
της Π.Ε.Δ. Κρήτης, κ. Γιάννη Κουράκη και τις επόμενες ημέρες θα φτάσουν στις πληγείσες περιοχές
σημαντικές ποσότητες ειδών, όπως ζωοτροφές και πλαστικοί σωλήνες ύδρευσης, είδη τα οποία
ζήτησαν οι δύο Δήμοι.
- Στείλαμε ανοικτή επιστολή προς Υπουργεία, την ΚΕΔΕ και τους Δήμους, την ΕΝΠΕ και τις
Περιφέρειες, τα Επιμελητήρια και επιχειρήσεις, τους φορείς διοργάνωσης συνεδρίων και τα ΜΜΕ με
την οποία τους προσκαλούμε να διοργανώσουν τα συνέδριά τους στις πληγείσες περιοχές και με τη
δέσμευση ότι η ΠΕΔ θα αναλάβει μέρος της δημοσιότητας σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας και θα
συνδράμει με όποιον τρόπο δύναται.
- Προχωράμε τη διαδικασία «τουριστικής υιοθέτησης» των πυρόπληκτων περιοχών, με σκοπό οι
Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας να περιλαμβάνουν τις περιοχές αυτές στο πρόγραμμα της τουριστικής
τους προβολής.
- Στείλαμε αίτημα προς τον Πρωθυπουργό για τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκηση στην Επιτροπή για
την Ανασυγκρότηση της Εύβοιας, καθώς η αυτοδιοίκηση γνωρίζει, καλύτερα από όλους τους
φορείς, τις πραγματικές ανάγκες των περιοχών και κυρίως για να αποφασίζουν οι τοπικές κοινωνίες
για τη στόχευση του σχεδίου.
- Στείλαμε αίτημα προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, για την
άμεση υλοποίηση του σχεδιασμού, όπως μας είχε παρουσιαστεί το 2020, σε σχέση με την
αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Δήμων, σε μέσα και προσωπικό, για την
αντιμετώπιση κρίσεων και την πρόληψη καταστροφών.
- Στείλαμε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απλοποίηση της διαδικασίας καθαρισμού
των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και
οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, για να μπορούμε να καθαρίσουμε
επικίνδυνα οικόπεδα και να προστατεύσουμε τις οικιστικές μας περιοχές.
- Στείλαμε αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για την εξαίρεση των πυρόπληκτων Δήμων από
τη διαδικασία κινητικότητας υπαλλήλων, τουλάχιστον έως το τέλος του 2022, ώστε να μην
αποδυναμωθούν οι υπηρεσίες τους και να επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση υπαλλήλων προς τους
συγκεκριμένους Δήμους.
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, κ. Τσαπουρνιώτης ευχαρίστησε την Π.Ε.Δ. και τους
Δήμους της Στερεάς Ελλάδας για την έμπρακτη στήριξή τους. «Είναι τεράστιο το κύμα
αλληλεγγύης και είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Κάθε βοήθεια έχει αξία γιατί η καταστροφή που
έχουμε υποστεί είναι τόσο εκτεταμένη που οι ανάγκες πάντα θα είναι μεγαλύτερες από την
προσφορά. Η Π.Ε.Δ. και οι Δήμοι της Στερεάς είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Ο Πρόεδρος
της Π.Ε.Δ., ο Νίκος Σουλιώτης ήταν εδώ, μαζί μας, και μέσα στις πυρκαγιές. Ο μεγαλύτερος
κίνδυνος είναι η ερήμωση των Δήμων μας και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να ανασχεθεί αυτό
το κύμα φυγής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τσαπουρνιώτης.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού, κ. Κοντζιάς αφού περιέγραψε τις συνθήκες κατά την
πυρκαγιά αλλά και μετά από αυτήν, στάθηκε στην τεράστια συμβολή των εθελοντών και των
κατοίκων στο σβήσιμο της πυρκαγιάς. Συνεχίζοντας δήλωσε την ανησυχία του σε σχέση με το
γεγονός ότι οι πληγείσες περιοχές είναι απολύτως εκτεθειμένες στον κίνδυνο πιθανών πλημμυρών.
«Πρέπει πολλά πράγματα να τρέξουν γρήγορα και σε πρώτη φάση τα αντιπλημμυρικά στις ορεινές
κοίτες, διαφορετικά τα πράγματα θα γίνουν εξαιρετικά πιο επικίνδυνα τον χειμώνα», τόνισε ο κ.
Κοντζιάς.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατατέθηκαν προτάσεις για
νέες πρωτοβουλίες από την Π.Ε.Δ. Αποφασίστηκαν τα εξής:
- Παρέμβαση της Π.Ε.Δ. για την άμεση αναβάθμιση του βόρειου οδικού άξονα της Εύβοιας.
- Στήριξη εκ μέρους της Π.Ε.Δ. των αιτημάτων των δύο πληγέντων Δήμων για την άμεση
στελεχιακή τους ενίσχυση.
- Υποβολή αιτήματος προς τα συναρμόδια Υπουργεία για καταβολή αποζημιώσεων προς όλους τους
πληγέντες χωρίς αστερίσκους και αποκλεισμούς.
- Εκτέλεση της προμήθειας, εκ μέρους της Π.Ε.Δ., 160 κάδων απορριμμάτων για την αντικατάσταση
των καμένων μετά από αίτημα των πληγέντων Δήμων.
- Υποβολή αιτήματος για αναστολή ή επιδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των πληγέντων
Δήμων για τουλάχιστον 5 χρόνια.
- Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την στελεχιακή ενίσχυση των Δασαρχείων,
προκειμένου να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικά σε ότι αφορά την πρόληψη καταστροφών.
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- Υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη θέσπιση περιπολιών
από την πυροσβεστική, τα δασαρχεία, τα σώματα ασφαλείας ή εθελοντές και εξασφάλιση σχετικής
χρηματοδότησης για προσλήψεις του απαιτούμενου προσωπικού
- Τακτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης των
πληγέντων Δήμων.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ. Σουλιώτης κλείνοντας επεσήμανε: «Η τοπική
αυτοδιοίκηση έχει βάλει πλάτη και τα κατάφερε τόσο στην εποχή των μνημονίων, όσο και στην
εποχή της πανδημίας. Και στη δύσκολη αυτή συγκυρία θα είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά και θα
είμαστε κάθε μέρα δίπλα στους πληγέντες Δήμους και στις τοπικές τους κοινωνίες. Θα χρειαστεί
αρκετός καιρός για να κλείσουν οι πληγές, ο δρόμος θα είναι δύσκολος, αλλά τον δρόμο αυτόν θα
τον βαδίσουμε μαζί».
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