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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
  

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 2652/14-12-2020 της Βουλής των Ελλήνων  
 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Να παραταθεί η φιλοξενία των πληγέντων της καταστροφικής 

πυρκαγιάς στο Μάτι στο Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ/Ζ) στο 

Ζούμπερι», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Μετά την παρέλευση δύο και πλέον ετών, από την καταστροφική πυρκαγιά 

στο Μάτι Αττικής, εξήχθησαν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την αναγκαιότητα ή 

μη της φιλοξενίας πυροπλήκτων στις εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης Μονάδας 

(ΚΕΔΑ/Ζ). 

Αφού συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι είκοσι 

τρεις (23) εκ των πενήντα πέντε (55) διαμενόντων, διαθέτουν από μία έως 

περισσότερες ιδιόκτητες κατοικίες, ενώ άλλοι διαμένουν περιστασιακά στα οικήματα 

και οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν, για άλλες δε διευκολύνσεις 

οφείλουν να απευθύνονται στους Δήμους που ανήκουν. 

Επίσης, δώδεκα (12) εκ των πενήντα πέντε (55) διαμενόντων αρνήθηκαν να 

προσκομίσουν έγγραφα ή να δώσουν οιαδήποτε πληροφορία για τη δυνατότητα 

μετεγκατάστασής τους, επιπλέον δε σε παραινέσεις της Διοίκησης ότι βρίσκονται 

εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων και οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, 

όπως άλλωστε όλο το προσωπικό που διαμένει εντός αυτών, επέδειξαν, σε κάποιες 

των περιπτώσεων, οριακά ανάρμοστη συμπεριφορά και έλλειψη συνεργασίας. 
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Μάλιστα με επιστολή του, άλλος φιλοξενούμενος πυρόπληκτος, προς το 

Διοικητή του ΚΕΔΑ/Ζ, ισχυρίζεται ότι το οίκημα εντός της Μονάδας, του το έχει 

παραχωρήσει το ελληνικό κράτος και θα το διεκδικήσει με ένδικα μέσα, ενώ ο ίδιος 

διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία στην Αθήνα. 

Με άλλη επιστολή, η οποία διαβιβάστηκε από το Δήμο Μαραθώνα προς το 

ΥΠΕΘΑ, την 19-10-20, και ακολούθως, στο ΓΕΣ και ΓΕΑ την 13-10-20, ήτοι 31 μήνες 

μετά την καταστροφική πυρκαγιά, πολίτης αιτείται την στέγασή του στο ΚΑΑΥ ή ΚΕΔΑ 

ως πυρόπληκτος, αλλά σύμφωνα με το Ε9 που προσκομίζει στην αίτησή του διαθέτει 

ιδιόκτητη κατοικία 80τ.μ. στο Δήμο Αθήνας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οφείλουμε να καταστήσουμε σαφή τα ακόλουθα: 

 Το ΚΕΔΑ/Ζ αποτελεί στρατιωτική Μονάδα, έχει συγκεκριμένη αποστολή 

σε περιόδους κρίσης ή πολέμου (διασπορά προσωπικού και μέσων) και 

δευτερευόντως λειτουργεί κατά την ειρηνική περίοδο ως Κέντρο διαμονής 

προσωπικού της ΠΑ. Στην παρούσα χρονική περίοδο έχει οριστεί και λειτουργεί ως 

χώρος καραντίνας για προσωπικό της ΠΑ, λόγω της υγειονομικής κρίσης. 

 Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκησή της Μονάδας οφείλει για λόγους 

ασφαλείας, τόσο του στρατιωτικού υλικού, όσο και του εργαζόμενου προσωπικού, 

διαμενόντων και επισκεπτών, να ελέγχει και να επιτρέπει την είσοδο και παραμονή σε 

αυτή, μόνο των πράγματι δικαιουμένων. 

 Η συνεισφορά των ΕΔ, εν προκειμένω δε της ΠΑ, στους πολίτες - 

κατοίκους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά του έτους 2018 στο Μάτι, 

έγινε υπό το καθεστώς κατεπείγουσας και ιδιαίτερα επαχθούς κατάστασης, κατόπιν 

προφορικών αιτημάτων, των αρμόδιων για τη διαχείριση της κατάστασης Δήμων 

Μαραθώνα και Ραφήνας, για παροχή βοήθειας λίγων μηνών και σε κάθε περίπτωση 

όχι για δύο (2) και πλέον έτη.  

 Η παροχή μέχρι σήμερα της στέγασης και σίτισης είναι δωρεάν, η ΠΑ 

δεν έχει λάβει για το σκοπό αυτό οιοδήποτε ποσό ενίσχυσης από Φορέα του 

Κράτους, ο δε προϋπολογισμός της έχει επιβαρυνθεί με ποσό μεγαλύτερο των 

780.000 ευρώ και δεν προσήκει η συνεισφορά αυτή να εκλαμβάνεται ως μόνιμη 

υποχρέωση. 

Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι, το Κράτος έλαβε άμεσα μέτρα ανακούφισης 

και ενίσχυσης των πληγέντων, όπως οικονομική ενίσχυση, επιδότηση ενοικίου, 

διοικητικές και φορολογικές διευκολύνσεις, διανομή τροφίμων - ρουχισμού. 
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Ειδικότερα, πρέπει να επισημανθεί, ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αριθμό ΔΑΕΦΚ-

ΚΕ/9426/Α36/24-8-18 (ΦΕΚ 3654/τ.Β΄) εξασφαλίστηκε για δύο (2) έτη η επιδότηση 

ενοικίου για κάλυψη δαπανών στέγασης των πολιτών, οι κατοικίες των οποίων 

επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, η οποία με την ΚΥΑ με 

Αριθμό ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5226/Α36/27-7-20 (ΦΕΚ 3220/τ.Β΄) παρατάθηκε μέχρι τον 

Αύγουστο του 2021. 
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