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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. Μετά τις µεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου 2007, οι οποίες έλαβαν διαστάσεις
εθνικής τραγωδίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ανέλαβε την πρωτοβουλία,
και ενθαρρυνόµενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(ΥΠΑΑΤ), σε συνδυασµό µε την χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ι. Λάτση, να
εκπονήσει Μελέτη για την Αποκατάσταση και Ανάπτυξη του Αγροτικού Τοµέα, των
∆ασών και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες περιοχές των επτά
Νοµών της χώρας (Ν. Αρκαδίας, Αχαΐας Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας
και Εύβοιας).
2. Η Μελέτη εκπονήθηκε από την επιστηµονική κοινότητα του ΓΠΑ, σε συνεργασία
µε την Γεωπονική και ∆ασολογική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου,
στελέχη του ΥΠΑΑΤ και του ΕΘΙΑΓΕ και το ελληνικό τµήµα του WWF, σε ένα
ιδιαίτερα σύντοµο χρονικό διάστηµα (1,5 µηνών). Για την υλοποίηση της µελέτης
συγκροτήθηκαν δεκαπέντε ερευνητικές οµάδες, στις οποίες συµµετείχαν 160
επιστήµονες και οι οποίες συνεργάσθηκαν µε τους φορείς των περιοχών που
επλήγησαν (Περιφέρειες, Νοµαρχίες, ∆ήµοι, ΕΛΓΑ, ΟΣ∆Ε κλπ.), καθώς και µε τον
τοπικό πληθυσµό. Τα µέλη ∆ΕΠ του ΓΠΑ συνέβαλαν αφιλοκερδώς στις οµάδες
εργασίας της µελέτης.
3. Η σκληρή πραγµατικότητα δηµιούργησε την επιτακτική ανάγκη να διαπιστωθούν
άµεσα οι απώλειες και οι καταστροφές στο παραγωγικό ιστό των πυρόπληκτων
περιοχών και στο φυσικό τους περιβάλλον και να υπάρξουν προτάσεις για τη λύση
των σοβαρών και πιεστικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε ο πληθυσµός στις
περιοχές αυτές. Παρόλα αυτά, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η Μελέτη να
έχει ολοκληρωµένη προσέγγιση για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη των
πυρόπληκτων περιοχών, που υπερβαίνει την “τοµεακή” αναπτυξιακή λογική,
εντάσσοντας στην αναπτυξιακή προσέγγιση οικονοµικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές διαστάσεις..
4. Η ολοκληρωµένη προσέγγιση της Μελέτης του ΓΠΑ αντανακλάται στους
Αναπτυξιακούς Άξονες, στους οποίους διαρθρώθηκε η Μελέτη για την ανάλυση των
επιπτώσεων των πυρκαγιών στις πυρόπληκτες περιοχές και τη διατύπωση προτάσεων
για παρεµβάσεις και έργα οι οποίοι είναι:
1. Οι φυσικοί πόροι (εδαφικοί, υδατικοί και δάση) και το περιβάλλον
2. Το παραγωγικό σύστηµα του αγροτικού τοµέα (Φυτική και Ζωική Παραγωγή)
3. Η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων και οι υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές
4. Το ανθρώπινο δυναµικό και η απασχόληση και
5. Οι υποδοµές στις πυρόπληκτες περιοχές
Η Μελέτη του ΓΠΑ παρουσιάζει την προϋπάρχουσα κατάσταση του αγροτικού
χώρου στις πυρόπληκτες περιοχές και την κατάσταση που δηµιουργήθηκε µετά από
αυτές, εκτιµά τις απώλειες και προτείνει έργα και παρεµβάσεις, µε αντίστοιχο
προϋπολογισµό, µε βάση τις δράσεις που αναπτύσσονται στους επιµέρους
αναπτυξιακούς άξονες.
5. Ένα χρόνο µετά την ολοκλήρωση της Μελέτης, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
συνεχίζοντας το ενδιαφέρον του για τις εξελίξεις στις πυρόπληκτες περιοχές, ανέλαβε
την πρωτοβουλία να διερευνήσει την πορεία υλοποίησης της Μελέτης και να
διαπιστώσει τις παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν για την ανασυγκρότηση τους. Για το

σκοπό αυτό συγκρότησε οµάδα εργασίας από µέλη της επιστηµονικής του
κοινότητας, η οποία διερεύνησε τις απώλειες στο παραγωγικό σύστηµα του
αγροτικού τοµέα, µετά τους ελέγχους του ΕΛΓΑ, την πορεία αποκατάστασης τους
και τις προτάσεις και παρεµβάσεις της Μελέτης σε έργα υποδοµών και έργα
προστασίας των φυσικών πόρων που είχαν υλοποιηθεί ή ενταχθεί προς υλοποίηση
στις πυρόπληκτες περιοχές. ∆εδοµένου ότι στην προσπάθεια αποκατάστασης των
πυρόπληκτων περιοχών εµπλέκονται πολλοί φορείς σε διάφορα επίπεδα διοίκησης, µε
επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, η προσπάθεια αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη ως προς
την εξασφάλιση επαρκούς και αξιόπιστης πληροφόρησης.
6. Η οµάδα εκπόνησης της µελέτης, µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Πρύτανη του
ΓΠΑ Καθηγητή Γ. Ζέρβα, συγκροτήθηκε από µέλη ∆ΕΠ και επιστηµονικούς
συνεργάτες του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ, που είχαν
συµµετάσχει και στην σύνθεση της αρχικής Μελέτης. Τα µέλη της επιστηµονικής
οµάδας ήταν τα εξής:
- Καθηγητής Γ. Ζέρβας, Πρύτανης ΓΠΑ, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μελέτης
- Σοφία Ευστράτογλου, Καθηγήτρια ΓΠΑ, Υπεύθυνη Συντονισµού Μελέτης
- Ερευνητές: Λ. Καζακόπουλος, Καθηγητής ΓΠΑ, και Π. Καρανικόλας, Επικ.
Καθηγητής ΓΠΑ
- Επιστηµονικοί Συνεργάτες: Ηλίας Γιαννάκης, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ Τµήµατος
Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ΓΠΑ, Αλεξία Γιαννουζάκου, MSc. Γεωπόνος
Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ΓΠΑ, Ιωαν. Γούσιος, Μέλος
Ε.Ε.∆Ι.Π. Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ΓΠΑ.
7. Οι επιµέρους στόχοι της παρούσας µελέτης είναι:
(α) η διερεύνηση της πορείας αποκατάστασης των καταστροφών στο παραγωγικό
σύστηµα του αγροτικού τοµέα (φυτικό, ζωικό και πάγιο κεφάλαιο, βοσκότοποι), όπως
αυτές οριστικοποιήθηκαν µετά τους ελέγχους του ΕΛΓΑ, του συνολικού
προϋπολογισµού των απωλειών, καθώς και των αποζηµιώσεων που έχουν καταβληθεί
στους αγρότες µέχρι σήµερα (Απρίλιο 2009). Επίσης, επιχειρείται σύγκριση των
απωλειών όπως καταγράφονται από τον ΕΛΓΑ (∆εκ. 2008), µε τις αρχικές εκτιµήσεις
των απωλειών (Οκτ. 2007) που περιελήφθησαν στη Μελέτη του ΓΠΑ.
(β) η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης των προτεινόµενων από την Μελέτη του
ΓΠΑ παρεµβάσεων και έργων για την προστασία των φυσικών πόρων (εδαφικοί,
υδατικοί, δάση) και αποκατάστασης ή βελτίωσης υποδοµών.
(γ) η σύνθεση των πολιτικών που υλοποιήθηκαν για την στήριξη των πυρόπληκτων
περιοχών: (ι) µε βραχυχρόνια µέτρα που απέβλεπαν στην άµεση ανακούφιση του
πληθυσµού και (ιι) µε πολιτικές για την µέσο-µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και
ανασυγκρότηση των περιοχών.
(δ) η διαπίστωση, µε βάση τα ευρήµατα της έρευνας, των βασικών προβληµάτων
και των περιοριστικών παραγόντων, που επέδρασαν στην πορεία υλοποίησης των
προτάσεων της αρχικής Μελέτης και γενικότερα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης
των πυρόπληκτων περιοχών.
8. Η παρούσα µελέτη αποτελεί προσπάθεια αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της
Μελέτης του ΓΠΑ στις πυρόπληκτες περιοχές. ∆εν χαρακτηρίζεται ως µελέτη
αξιολόγησης µε την αυστηρή έννοια, δεδοµένου ότι στην περίπτωση της Μελέτης του
ΓΠΑ δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι συνήθεις µέθοδοι αξιολόγησης, αφού η
Μελέτη δεν αναπτύχθηκε σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (παρά τη σχετική πρόταση
του ΓΠΑ προς το ΥΠΑΑΤ), εξειδικεύοντας τα έργα στο χώρο, τους αρµόδιους για

την υλοποίησή τους φορείς (Νοµαρχίες, ∆ήµοι, Κεντρικές Υπηρεσίες κλπ.), τη
χρονική περίοδο εφαρµογής και τις θεσµικές προϋποθέσεις υλοποίησής τους. Όµως,
η όλη δοµή της Μελέτης του ΓΠΑ σε Άξονες Προτεραιοτήτων, ∆ράσεις και Μέτρα
µε προϋπολογισµούς στο επίπεδο κάθε Νοµού, διευκολύνει την διερεύνηση της
πορείας αποκατάστασης των καταστροφών και των παρεµβάσεων που υλοποιήθηκαν.
9. Για την διερεύνηση της πορείας αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των
πυρόπληκτων περιοχών, η επιστηµονική οµάδα συγκέντρωσε στοιχεία: (α) από τον
ΕΛΓΑ, σχετικά µε τις απώλειες, όπως προέκυψαν µετά τους σχετικούς ελέγχους,
κατά κλάδο παραγωγής και κατηγορία κεφαλαίου, σε επίπεδο Νοµού, τον
προϋπολογισµό των αποζηµιώσεων και τις µέχρι σήµερα πληρωµές προς τους
πυρόπληκτους παραγωγούς (β) ως προς τα έργα που υλοποιήθηκαν ή εντάχθηκαν
προς υλοποίηση από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος και από τις
επτά (7) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και (γ) ως προς τα έργα και τις παρεµβάσεις
των λοιπών φορέων που συνέβαλαν επίσης στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των
πυρόπληκτων περιοχών, όπως το Ειδικό Ταµείο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών,
το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος το Ειδικό Πλαίσιο
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης των Πυρόπληκτων Περιοχών του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Παράλληλα τα µέλη της επιστηµονικής οµάδας
συζήτησαν τα προβλήµατα των πυρόπληκτων περιοχών µε τοπικούς γεωπόνους, που
εκπαιδεύονται στο «Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών»
του ΓΠΑ, µε χορηγό το Κοινωφελές Ίδρυµα Ι. Λάτση καθώς και µε τον τοπικό
πληθυσµό.
10. Η παρούσα µελέτη αποτελείται από εννέα (9) Κεφάλαια. Το πρώτο Κεφάλαιο
παρουσιάζει το σκοπό, τους επιµέρους στόχους, τη µεθοδολογία της µελέτης, και τις
πρώτες ενέργειες από το ΥΠΑΑΤ για την υλοποίηση της Μελέτης του ΓΠΑ. Το
Κεφάλαιο 2 επικεντρώνεται στην παρουσίαση των κυρίως πυρόπληκτων περιοχών
και στις άµεσες παρεµβάσεις της Πολιτεία για την ανακούφιση τους, ενώ το
Κεφάλαιο 3 αποτυπώνει τις απώλειες και καταστροφές στο παραγωγικό σύστηµα του
αγροτικού τοµέα και τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ προς τους παραγωγούς µέχρι και
τον Απρίλιο του 2009. Η ανάλυση των απωλειών και των πληρωµών επιχειρείται και
στο επίπεδο των επτά (7) πυρόπληκτων Νοµών, από όπου διαπιστώνεται η πορεία
αποκατάστασης των καταστροφών. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα
προβλήµατα της κτηνοτροφίας, όπως το πρόβληµα της απαγόρευσης βόσκησης στους
βοσκοτόπους που κάηκαν, της διανοµής ζωοτροφών, καθώς και το πρόβληµα της
αποκατάστασης των σταβλικών εγκαταστάσεων στη κτηνοτροφία. Το Κεφάλαιο 5
επιχειρεί να αποτυπώσει τα έργα που υλοποιήθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές ή
εντάχθηκαν για υλοποίηση στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων (ΠΕΠ) ή σε Νοµαρχιακό επίπεδο και που αφορούν την
αποκατάσταση και προστασία των φυσικών πόρων (εδαφικοί, υδατικοί και δάση),
καθώς και τα λοιπά έργα υποδοµών. Τα Κεφάλαια 6 & 7 και 8 περιγράφουν
αντίστοιχα το έργο του Ειδικού Ταµείου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, του
Ταµείου Αλληλεγγύης της Ε.Ε., καθώς και του «Ειδικού Πλαισίου Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης των Πυρόπληκτων Περιοχών» του Υπουργείου Οικονοµικών , που
απετέλεσε προσπάθεια συντονισµού και παρακολούθησης των παρεµβάσεων των
διαφόρων φορέων στις πυρόπληκτες περιοχές. Τέλος, το Κεφάλαιο 9 παρουσιάζει τα
συµπεράσµατα και τις διαπιστώσεις της µελέτης, καθώς και τα βασικά προβλήµατα
που επέδρασαν αρνητικά και περιόρισαν την πορεία ανασυγκρότησης των
πυρόπληκτων περιοχών.

11. Οι πρώτες ενέργειες του ΥΠΑΑΤ για την υλοποίηση της Μελέτης του ΓΠΑ
συνοψίζονται ως εξής:
 ∆ιαβουλεύσεις µε τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την οριστικοποίηση της
Μελέτης (Νοεµ.-∆εκ. 2007) και του συνολικού προϋπολογισµού της (650 εκ
Ευρώ).
 Παρουσίαση της Μελέτης στον Τύπο (∆ελτίο Τύπου ΥΠΑΑΤ 19/11/2007,
Παράρτηµα Ι), όπου επισηµαίνεται ότι «ο προϋπολογισµός (άµεσες δαπάνες που
κλιµακώνονται µέχρι το 2013) θα καλυφθεί από τα Προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ
και της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου, τον ΕΛΓΑ (άµεσες αποζηµιώσεις –
ΠΣΕΑ) και τον κρατικό προϋπολογισµό…». Επίσης παρουσίαση της Μελέτης σε
αρµόδια Επιτροπή της Βουλής.
 Πραγµατοποίηση ενηµερωτικών ηµερίδων από µέλη της πανεπιστηµιακής
κοινότητας του ΓΠΑ και του ΕΘΙΑΓΕ, µε σκοπό την ενηµέρωση των
γεωτεχνικών των πυρόπληκτων περιοχών σε θέµατα διαχείρισης του φυτικού και
ζωικού κεφαλαίου καθώς και των φυσικών πόρων που επλήγησαν από τις
καταστροφές, ώστε να ενηµερώσουν τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους για
τον τρόπο διαχείρισης των καλλιεργειών τους και του ζωικού κεφαλαίου που
επλήγησαν (∆ελτία Τύπου ΥΠΑΑΤ 3/12/2007 και 16/04/2008)
 Μετά την ολοκλήρωση της Μελέτης, το ΓΠΑ πρότεινε προς το ΥΠΑΑΤ (∆εκ.
2008) την εξειδίκευση της Μελέτης σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, ώστε να
είναι δυνατή η διαχείριση και η παρακολούθηση της υλοποίησης της από το
ΥΠΑΑΤ (εξειδίκευση των έργων σε τοπικό επίπεδο, αρµόδιοι φορείς
υλοποίησης των δράσεων, κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος έργων και
παρεµβάσεων και θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης).
 Αντ’ αυτού συγκροτήθηκαν τρεις (3) Οµάδες Εργασίας: (α) Φυτικής Παραγωγής
(β) Ζωικής παραγωγής και (γ) Τοµέα Υποδοµών, από µέλη του ΓΠΑ και
υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΑΤ, µε σκοπό την παρακολούθηση των
παρεµβάσεων και των έργων αποκατάστασης των ζηµιών στις πυρόπληκτες
περιοχές. Το έργο των οµάδων αφορούσε κυρίως συναντήσεις µε υπηρεσιακούς
παράγοντες των Νοµαρχιών και λοιπών φορέων σχετικά µε τα αποτελέσµατα και
τις προτάσεις της µελέτης και προσπάθεια εξειδίκευσης της περαιτέρω
συνεργασίας. Η Οµάδα Υποδοµών πραγµατοποίησε και δεύτερο κύκλο επαφών,
µε σκοπό την καθοδήγηση και υποστήριξη των αρµόδιων υπηρεσιακών
παραγόντων στον προσδιορισµό των έργων στο χώρο (έργα προστασίας
εδαφικών και υδάτινων πόρων) και σύνταξη µελετών. Παρά τις προσπάθειες των
µελών των οµάδων, το οργανωτικό αυτό σχήµα δεν λειτούργησε και δεν κατέστη
δυνατή η παρακολούθηση της υλοποίησης της Μελέτης του ΓΠΑ.
 Το ΥΠΑΑΤ µέσω της Ειδικής Γραµµατείας του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013, απεφάσισε την χρηµατοδότηση έργων υποδοµής στους
πυρόπληκτες δήµους, συνολικού προϋπολογισµού 800 χιλ. Ευρώ για κάθε
πυρόπληκτο ∆ήµο. Αν και οι πυρόπληκτοι δήµοι υπέβαλαν τις προτάσεις τους
προς το ΥΠΑΑΤ, δεν είναι γνωστό ποια από αυτά τα έργα προωθήθηκαν για
έγκριση ή χρηµατοδοτήθηκαν. Παρά το σχετικό αίτηµα της επιστηµονικής
οµάδας προς το ΥΠΑΑΤ δεν της χορηγήθηκαν τέτοια στοιχεία.
12. Τα συµπεράσµατα της µελέτης καθώς και τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν
σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της αρχικής Μελέτης του ΓΠΑ, αλλά και από τη
γενικότερη πορεία ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων παρατίθενται στη συνέχεια
και συνοψίζονται σε τρεις ενότητες: (α) στην αποτύπωση των τελικών καταστροφών

στο παραγωγικό σύστηµα του αγροτικού τοµέα (φυτικό, ζωικό και πάγιο κεφάλαιο)
και στην πορεία αποκατάστασης τους, καθώς και τα προβλήµατα που προέκυψαν, (β)
στις παρεµβάσεις και τα έργα που υλοποιήθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές ή
βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης σχετικά µε την αποκατάσταση των φυσικών
πόρων και των υποδοµών και (γ) στις πολιτικές που εφαρµόσθηκαν για τη στήριξη
των πυρόπληκτων περιοχών και (δ) στα προβλήµατα που προέκυψαν, τα περισσότερα
από τα οποία είναι χρόνια και εγγενή προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης, στα
διάφορα επίπεδά της και άλλα µακροχρόνια θεσµικά προβλήµατα που δεν έχουν
αντιµετωπισθεί µέχρι σήµερα, µε συνέπεια οι κρίσεις που παρουσιάζονται να τα
αναδεικνύουν µε ιδιαίτερη οξύτητα.
Α. Αποκατάσταση του παραγωγικού συστήµατος του αγροτικού τοµέα
1. Οι πυρκαγιές του 2007 έπληξαν το φυσικό περιβάλλον, τον οικιστικό ιστό και το
παραγωγικό σύστηµα των πυρόπληκτων περιοχών. Συγκεκριµένα επλήγησαν 1472
χιλ. στρ. δάσους και δασικών εκτάσεων, 207 χιλ. στρ. χαρακτηρισµένα ως Natura,
ενώ οι πληγέντες παραγωγοί έφθασαν τις 50 χιλιάδες. Οι απώλειες στο παραγωγικό
σύστηµα του αγροτικού τοµέα, όπως οριστικοποιήθηκαν µετά τους ελέγχους του
ΕΛΓΑ (στοιχεία ∆εκ. 2008) ανήλθαν σε 214 χιλ στρ ελαιόδεντρα, 16 χιλ. στρ.
αµπελώνες, 7 χιλ. στρ. λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, 20 χιλ περίπου αιγοπρόβατα,
460 βοοειδή, 100 µόνοπλα και 20 χιλ. µελισσοσµήνη. Περίπου το 50-60% των
απωλειών αυτών σηµειώθηκαν στο Νοµό Ηλείας.
2. Η Μελέτη του ΓΠΑ, µε βάση τις αρχικές δηλώσεις των παραγωγών προς τον
ΕΛΓΑ (Οκτώβριος 2007), εκτίµησε το συνολικό κόστος των αποζηµιώσεων για τις
απώλειες στο φυτικό, ζωικό και πάγιο κεφάλαιο του αγροτικού τοµέα σε 247 εκ.
Ευρώ, ενώ ο ΕΛΓΑ, µε βάση τις δηλώσεις παραγωγών (στοιχεία ∆εκ. 2008) και τις
προβλεπόµενες διατάξεις της τροποποιηµένης ΚΥΑ 304186/ 20.6.2008, τις εκτίµησε
σε 132 εκ. Ευρώ. Σηµειώνεται ότι η παραπάνω ΚΥΑ είχε προβλέψει και εξασφάλιζε
350 εκ. Ευρώ για τις αποζηµιώσεις στο παραγωγικό σύστηµα του αγροτικού τοµέα.
3. Οι αποκλίσεις στις εκτιµήσεις της Μελέτης του ΓΠΑ και στο συνολικό
προϋπολογισµό αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ οφείλονται στους εξής παράγοντες:
(α) Οι εκτιµήσεις της Μελέτης του ΓΠΑ στηρίχθηκαν στις αρχικές δηλώσεις των
παραγωγών που ήταν υπερεκτιµηµένες ως προς τις απώλειες, σε σχέση µε αυτές που
προέκυψαν µετά τον έλεγχο του ΕΛΓΑ.
(β) Οι εκτιµήσεις του ΓΠΑ, ως προς την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου,
στηρίχθηκαν σε υποθέσεις σχετικά µε τα ποσοστά ολικής ή µερικής καταστροφής του
φυτικού κεφαλαίου, ενώ ο ΕΛΓΑ στηρίχθηκε σε πραγµατικά στοιχεία ανάγκης
εκρίζωσης ή µη των ελαιόδεντρων κλπ.
(γ) Υπήρξαν διαφορές στο κατά µονάδα ύψος αποζηµίωσης του ΕΛΓΑ σε σχέση µε αυτό
του ΓΠΑ. Η Μελέτη του ΓΠΑ υπολόγισε το κόστος αποκατάστασης των ζηµιών µε βάση
το τρέχον κόστος αποκατάστασης των απωλειών (καλλιεργητικές δαπάνες, ζωικό
κεφάλαιο, κτίσµατα) ενώ ο ΕΛΓΑ µε πολύ χαµηλότερο, το οποίο σύµφωνα µε την
άποψη των παραγωγών δεν καλύπτει το κόστος αποκατάστασης
(δ) Ως προς την αποκατάσταση του παγίου κεφαλαίου ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας
(στάβλοι, υπόστεγα και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις της κτηνοτροφίας) στη Μελέτη
του ΓΠΑ εντάχθηκε το κόστος αποκατάστασης των στάβλων στη βάση ανακατασκευής
σύγχρονων προτύπων σταβλικών εγκαταστάσεων, ώστε η καταστροφή στις περιοχές
αυτές να αποτελέσει αιτία εκσυγχρονισµού της κτηνοτροφίας και βελτίωσης της

ποιότητας των ζωικών προϊόντων. Αντίθετα ο ΕΛΓΑ περιόρισε την αποζηµίωση στην
αποκατάσταση της απώλειας, ώστε το πάγιο κεφάλαιο να επανέλθει στην προ της
πυρκαγιάς κατάσταση. Επίσης ο ΕΛΓΑ αποζηµιώνει µέχρι το 70% της αξίας του παγίου
κεφαλαίου, µειούµενης ανάλογα προς την παλαιότητά του, ενώ στον προϋπολογισµό της
Μελέτης του ΓΠΑ προβλέπεται αποζηµίωση 100%.
4. Οι πληρωµές αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ προς τους παραγωγούς µέχρι τον
Απρίλιο του 2009, αποτελούσαν µόνον το 21% του συνολικού προϋπολογισµού
των απωλειών, σύµφωνα δε µε τον ΕΛΓΑ το ποσοστό αυτό προβλέπεται να φθάσει
το 50% µέχρι το τέλος του 2009. Από αυτό προκύπτει ότι η πορεία αποκατάστασης
των απωλειών στο παραγωγικό σύστηµα του αγροτικού τοµέα είναι ιδιαίτερα αργή. Η
αργή αυτή πορεία αποκατάστασης των ζηµιών παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονη στο
πάγιο κεφάλαιο της κτηνοτροφίας και στο φυτικό κεφάλαιο κυρίως των ελαιώνων.
5. Οι λόγοι καθυστέρησης υποβολής δικαιολογητικών προς τον ΕΛΓΑ για τις
απώλειες σε ελαιόδεντρα οφείλονται:
(α) στο γεγονός ότι οι ελαιοκαλλιεργητές θα έπρεπε να περιµένουν την αναβλάστηση
µέχρι το φθινόπωρο του 2008 και την άνοιξη του 2009 για να προχωρήσουν στην
αντικατάσταση των κατεστραµµένων δέντρων
(β) η αντικατάσταση αυτή δεν προχωρεί ικανοποιητικά σε πολλές ορεινές και
ηµιορεινές περιοχές από αυτούς που έχουν την ελαιοκαλλιέργεια για συµπληρωµατικό
εισόδηµα και ασχολούνται κυρίως εκτός γεωργίας
(γ) τοπικοί παράγοντες και παραγωγοί υποστηρίζουν ότι το κόστος επαναφύτευσης των
δέντρων είναι πολύ υψηλότερο από τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ, γεγονός που
αποθαρρύνει την αποκατάσταση των ελαιώνων ιδιαίτερα στις ορεινές και ηµιορεινές
περιοχές, όπου εµφανίζεται εντονότερο και το πρόβληµα της διαδοχής στις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις οι εκτάσεις αυτές ενοικιάζονται ως βοσκότοποι.
6. Οι ζηµιές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στην κτηνοτροφία, η οποία στις
ηµιορεινές και ορεινές περιοχές αποτελεί σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα,
αφορούσαν τις βοσκήσιµες εκτάσεις, τις απώλειες ζώων, τις σταβλικές εγκαταστάσεις
και τις απώλειες εισοδήµατος και δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα.. Οι πυρκαγιές
έπληξαν 1.470 χιλ στρ. δασών και δασικών εκτάσεων εκ των οποίων 946 χιλ στρ
ήταν δασικές εκτάσεις λιβαδικού τύπου και ο κύριος τόπος βόσκησης των αγροτικών
ζώων των περιοχών.
7. Συνέπεια της κήρυξης των καµένων δασών και δασικών εκτάσεων
(περιλαµβανοµένων και των βοσκόµενων δασικών εκτάσεων) ως αναδασωτέων,
υπήρξε η άµεση απαγόρευση της βόσκησης για 3-5 χρόνια, ανάλογα µε την πορεία
ανάπτυξης της φυσικής βλάστησης. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
στέρησης της βοσκήσιµης ύλης από τους βοσκότοπους που κάηκαν, το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων απεφάσισε την άµεση διανοµή ζωοτροφών
στους κτηνοτρόφους. Οι συνολικές δαπάνες για ζωοτροφές που διανεµήθηκαν στους
πυρόπληκτους κτηνοτρόφους έφθασαν σε 11,7 εκ. Ευρώ για την περίοδο
Σεπτέµβριος 2007 – Ιούλιος 2009, από τις οποίες ποσοστό 40% υπολογίζεται ότι
διετέθη στο Ν. Ηλείας.
Το πρόβληµα της χρήσης των βοσκοτόπων παραµένει έντονο στις πυρόπληκτες
περιοχές και οφείλεται στο µακροχρόνιο πρόβληµα που δηµιουργεί η έλλειψη
θεσµικού πλαισίου χρήσεων γης και δασολογίου.

8. Ως προς την ανακατασκευή των σταβλικών εγκαταστάσεων που κατεστράφησαν
από τις πυρκαγιές διαπιστώθηκε σηµαντική απόκλιση στις εκτιµήσεις κόστους
ανακατασκευής τους µεταξύ της Μελέτης του ΓΠΑ και των αποζηµιώσεων του
ΕΛΓΑ που οφείλεται:
(α) η Μελέτη του ΓΠΑ προτείνει την ανακατασκευή οργανωµένων στάβλων µε τους
απαραίτητους λειτουργικούς χώρους, µε δυνατότητα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης,
ώστε να συµβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών εκτροφής των ζώων και των
παραγόµενων κτηνοτροφικών προϊόντων
(β) ο ΕΛΓΑ αποζηµιώνει την αντικατάσταση του ότι έχει καταστραφεί και µέχρι το 70%
της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης της ζηµιάς, µειούµενης
αναλογικά µε την παλαιότητα του παγίου κεφαλαίου
9. Επίσης διαπιστώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι στις πυρόπληκτες περιοχές προέβησαν
σε πρόχειρη κατασκευή ή επισκευή των στάβλων τους, χωρίς να επιδιώξουν την
κατασκευή σύγχρονων σταβλικών εγκαταστάσεων και συµπληρωµατικών χώρων για
τους εξής λόγους:
(α) η πίεση για τον σταβλισµό και προστασία των αιγοπροβάτων τους από την
επικείµενη έλευση των βροχοπτώσεων και του χειµώνα
(β) οι δυσκολίες εξασφάλισης τίτλων ιδιοκτησίας των παλιών τους στάβλων, η
πλειονότητα των οποίων είναι αυθαίρετοι
(γ) η έλλειψη χρηµατοδότησης, αφού η αποζηµίωση του ΕΛΓΑ έφθανε το 70% της
αξίας του επισκευαζόµενου στάβλου, µειούµενης µε την παλαιότητα του και παρά το
γεγονός ότι υπήρξαν διαβεβαιώσεις από το ΥΠΑΑΤ ότι η αξία της επένδυσης των
στάβλων, αν µάλιστα υλοποιείτο µε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του Υπουργείου,
θα καλυπτόταν πλήρως (100%).
(δ) η έλλειψη συντονισµού µεταξύ ΕΛΓΑ και ΤΑΠ (Τοµέα Αποκατάστασης
Πυρόπληκτων) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπου οι υπηρεσίες ΤΑΠ κάλυπταν 100% τις νέες
σταβλικές εγκαταστάσεις, η αποζηµίωση ανά τετραγωνικό µέτρο ήταν υψηλότερη (150200 ευρώ ανά τ.µ.) και η διαδικασία πιο ευέλικτη. Έτσι αρκετοί κτηνοτρόφοι υπέβαλαν
δικαιολογητικά για αποζηµίωση των στάβλων τους από το ΤΑΠ, δεν υπάρχουν όµως
στοιχεία πόσοι κτηνοτρόφοι αποζηµιώθηκαν.
Τέλος, από την επιτόπια έρευνα διαπιστώνεται ότι χάθηκε µια πραγµατική
ευκαιρία εκσυγχρονισµού της κτηνοτροφίας στις πυρόπληκτες περιοχές,
ανακατασκευής σύγχρονων σταβλικών εγκαταστάσεων, βελτίωσης των
βοσκοτόπων και επίλυσης του προβλήµατος χρήσεων γης µέσα από την τοπική
διαβούλευση.
Β. Αποκατάσταση φυσικών πόρων (εδαφικοί, υδατικοί και δάση) και υποδοµών
1. Η διερεύνηση της πορείας υλοποίησης των παρεµβάσεων και των έργων για την
αποκατάσταση των φυσικών πόρων (εδαφικοί, υδατικοί, δάση) όπως καταγράφονται
στη Μελέτη του ΓΠΑ παρουσίασε αρκετές δυσκολίες: Αν και είχαν επισηµανθεί οι
αναγκαίες δράσεις για τους φυσικούς πόρους και τις υποδοµές, σε επίπεδο Νοµού,
στη Μελέτη του ΓΠΑ, οι δράσεις αυτές δεν εξειδικεύτηκαν σε συγκεκριµένα έργα
στο χώρο. Οι προσπάθειες της οµάδας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της
Μελέτης του ΓΠΑ (Οµάδα Τοµέα Υποδοµών), που συγκροτήθηκε από το ΥΠΑΑΤ
για συνεργασία µε τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δεν οδήγησαν τελικά στην
εξειδίκευση των έργων. Η µη ανάπτυξη της Μελέτης του ΓΠΑ σε Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα, όπως είχε προταθεί από το ΓΠΑ στο ΥΠΑΑΤ, και συνεπώς η µη
εφαρµογή της ως Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, µε υπεύθυνο φορέα και σύστηµα
παρακολούθησης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν επέτρεψε τη συστηµατική
εφαρµογή της Μελέτης του ΓΠΑ και συνεπώς την παρακολούθησή της.
3. Επειδή οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών δεν
χορήγησαν στην επιστηµονική οµάδα στοιχεία από το “Ειδικό Πλαίσιο
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πληγεισών Περιοχών από Πυρκαγιές” σχετικά µε
τις δράσεις/έργα που εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές,
χρειάσθηκε η οµάδα να συγκεντρώσει σχετικά στοιχεία από τις Νοµαρχιακές
Υπηρεσίες των επτά Νοµών και από τις Περιφέρειές τους, έργο που αποδείχθηκε
ιδιαίτερα δύσκολο και µε εξασφάλιση µη ενιαίου χαρακτήρα πληροφόρησης και
ιδιαιτέρα αποσπασµατικού.
4. Με βάση τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων
που εγκρίθηκαν ή και υλοποιήθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές ανέρχεται σε 48 εκ.
Ευρώ (∆εκ. 2008) και αφορούν κυρίως αντιπληµµυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα
αρµοδιότητας ∆/νσεων ∆ασών (10 εκ. Ευρώ) και έργα αρµοδιότητας Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και Περιφερειών (38 εκ. Ευρώ). Οι προϋπολογισµοί αυτοί δεν
περιλαµβάνουν έργα/ δράσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
και έργα αρµοδιότητας ∆ήµων που δεν µας χορηγήθηκαν. Οι περιορισµοί αυτοί
υποτιµούν ουσιαστικά το συνολικό προϋπολογισµό των εγκεκριµένων έργων,
ιδιαίτερα για την περίπτωση έργων αποκατάστασης, όπου η αρµόδια αρχή είναι οι
πυρόπληκτοι ∆ήµοι.
5. Ως προς την αποκατάσταση και προστασία των δασών, διαπιστώνεται ότι πέραν
της κήρυξης των καµένων δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, το έργο των ∆/νσεων
∆ασών αφορούσε κυρίως κατασκευή αντιπληµµυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων,
ενώ οι αναδασώσεις και η κατασκευή αντιπυρικών ζωνών υλοποιήθηκαν σε
περιορισµένο βαθµό. Οι ∆/νσεις ∆ασών συστηµατικά αναφερθήκαν στις µελέτες που
έχουν εκπονήσει, οι οποίες όµως δεν προχώρησαν λόγω έλλειψης προσωπικού και
χρηµατοδοτικών πόρων. Γενικότερα η πορεία αποκατάστασης χαρακτηρίζεται από
τις περισσότερες δασικές υπηρεσίες ότι υπήρξε ιδιαίτερα πενιχρή από πλευράς
έργων και χρηµατοδότησης.
Γ. Πολιτικές για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών σε βραχυχρόνια και µεσοµακροχρόνια βάση
1. Στην αντιµετώπιση των καταστροφών και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων
περιοχών, εκτός από τον ΕΛΓΑ και τα έργα αρµοδιότητας Περιφερειών, Νοµαρχιών
και ∆ηµοτικών Αρχών, συνέβαλαν επίσης και άλλοι φορείς, όπως το Ειδικό Ταµείο
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ), το Ταµείο Αλληλεγγύης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), το “Ειδικό Πλαίσιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Πληγεισών Περιοχών από Πυρκαγιές” του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 και 20072013. Οι βασικές διαπιστώσεις για τις επιµέρους αυτές πολιτικές αποκατάστασης
αλλά και δυνατοτήτων ανάπτυξης των πυρόπληκτων περιοχών συνοψίζονται ως εξής:
2. Τα µέτρα που ελήφθησαν από την Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2007, στα
πλαίσια της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 205/ 29-8-2007, απέβλεπαν

στην άµεση ανακούφιση του πληθυσµού των πυρόπληκτων περιοχών και αφορούσαν
την χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων στις πυρόπληκτες οικογένειες για την
αντιµετώπιση των επιτακτικών αναγκών τους, στην επιδότηση/εξασφάλιση στέγασης,
στις φορολογικές διευκολύνσεις/ ελαφρύνσεις των επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση
των δανειακών τους υποχρεώσεων και στην προπληρωµή αποζηµιώσεων στις
πυρόπληκτες γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Τα µέτρα ήταν πολυδιάστατα και συνέβαλαν
στην άµεση ανακούφιση του πυρόπληκτου πληθυσµού σε βραχυχρόνια βάση.
3. Η δηµιουργία του Ειδικού Ταµείου Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ), µε την
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 205/ 29-8-2007), µε σκοπό τη
χρηµατοδότηση προγραµµάτων αποκατάστασης ζηµιών από τις πυρκαγιές, συνέβαλε
µέσω των εσόδων του (εισφορές ιδιωτικής πρωτοβουλίας και οργανισµών) που
ανήλθαν σε 205,5 εκ. Ευρώ στην ανακατασκευή 1345 κατοικιών που
καταστράφηκαν ολοσχερώς ή µερικώς καθώς επίσης και στην αντιµετώπιση και
χρηµατοδότηση επειγόντων αντιπληµµυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, στην
προµήθεια ζωοτροφών (4,2 εκ. Ευρώ) και γενικά στην υλοποίηση δράσεων και
έργων συνολικής δαπάνης 68,2 εκ. Ευρώ (Ιούνιος 2009).
4. Παρά το γεγονός ότι στα πλαίσια του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΤΑΕΕ), υπεγράφη η σχετική Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (Σεπτέµβριος 2008), που
προέβλεπε τη χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης 89,7 εκ. Ευρώ για την αντιστάθµιση
µέρους ζηµιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές, δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει
πληροφόρηση σε ποιες δράσεις/ παρεµβάσεις διετέθησαν οι πόροι αυτοί. Ανάλογη
έλλειψη πληροφόρησης σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της Συµφωνίας είχαν και
οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των πυρόπληκτων Νοµών, δεδοµένου µάλιστα ότι
είχαν κληθεί να υποβάλουν σχετικές προτάσεις έργων για χρηµατοδότηση.
5. Το “Ειδικό Πλαίσιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πληγεισών Περιοχών
από Πυρκαγιές” εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και
περιλαµβάνει σύνολο δράσεων και χρηµατοδοτήσεων για τις πυρόπληκτες περιοχές
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Αποτέλεσε προσπάθεια, να ενταχθούν σε ένα
πλαίσιο οι διάφορες πηγές δηµόσιας χρηµατοδότησης για τις πυρόπληκτες περιοχές
και περιλαµβάνει ως πλαίσιο τις χρηµατοδοτήσεις που θα έπρεπε να κατευθυνθούν
στις πυρόπληκτες περιοχές. Το Ειδικό αυτό Πλαίσιο προσπάθησε επίσης να
αποτελέσει φορέα συντονισµού των πόρων που θα διοχετευθούν στις πυρόπληκτες
περιοχές από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ΄ ΚΠΣ, το ΕΣΠΑ, τα ΠΕΠ, το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε., τον
ΕΛΓΑ, τις ∆ηµόσιες Επενδύσεις, τον Τακτικό Προϋπολογισµό και το Ειδικό Ταµείο
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Το γενικό σύνολο των διαθέσιµων ποσών από
δηµόσιες πηγές χρηµατοδότησης για τις πυρόπληκτες περιοχές εκτιµήθηκε σε 2.232,3
εκ. Ευρώ. Αν και αποτελεί τη µόνη Υπηρεσία που γνωρίζει τι έχει υλοποιηθεί στις
πυρόπληκτες περιοχές δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν στοιχεία από αυτή. Από
προφορικές συζητήσεις, και µε ιδιαίτερη επιφύλαξη, φαίνεται ότι από το σύνολο των
2,2 δισ. Ευρώ που προβλέπονται, περίπου 620 εκ. Ευρώ έχουν δαπανηθεί συνολικά
µέχρι τον Ιούνιο του 2009 για τις πυρόπληκτες περιοχές.
6. Η αξιοποίηση του πλαισίου των αναπτυξιακών προγραµµάτων ( ΠΕΠ, Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013) για τη χρηµατοδότηση έργων στις πυρόπληκτες
περιοχές µόνον εν µέρει µπόρεσε να συγκεντρωθεί από την επιστηµονική οµάδα,

µέσω των επαφών µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Εποµένως παραµένουν αρκετές
πλευρές ως προς τη χρηµατοδότηση των πυρόπληκτων περιοχών που θα µπορούσαν
να αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω έρευνας.
∆. Προβλήµατα και δυσχέρειες στην
αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές

προώθηση

δράσεων

και

έργων

Πέραν των προβληµάτων που αναφέρθηκαν στους επιµέρους κλάδους παραγωγής του
αγροτικού τοµέα, η ερευνητική οµάδα κατά τη διάρκεια των επαφών µε τα στελέχη
της Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και µε τον τοπικό πληθυσµό
είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ορισµένα σοβαρά προβλήµατα που οι πυρκαγιές
ανέδειξαν µε µεγαλύτερη ένταση.
1. Θεσµικά Προβλήµατα
Η έλλειψη δασολογίου αποτελεί την κρισιµότερη παράµετρο για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προέκυψαν από τις πυρκαγιές, προκαλώντας µάλλον την
όξυνσή τους παρά την αποτελεσµατική τους αντιµετώπιση. Η έλλειψη αυτή δεν
επιτρέπει τη δυνατότητα διάκρισης και χαρακτηρισµού των εκτάσεων που ανήκουν
στη δασική χρήση και αυτών που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως βοσκότοποι
και να διατεθούν για ανάλογη χρήση. ∆υσχέρειες επίσης αντιµετωπίζονται στη
διάκριση των δηµόσιων δασικών εκτάσεων και των ιδιωτικών. Ο συνδυασµός
των δύο αυτών γεγονότων καθιστά δύσκολη τη χωροθέτηση των αντιπληµµυρικών
έργων και των αναδασώσεων, ενώ δηµιουργούνται σοβαρότατα προβλήµατα ως προς
τη βόσκηση των ζώων. Χωρίς δασολόγιο (δασικούς χάρτες) δεν είναι δυνατή η
προστασία και η διαχείριση των δασών που απέµειναν.
2. Προβλήµατα Υποστελέχωσης και Υποχρηµατοδότησης των ∆ασικών Υπηρεσιών
Σοβαρότατο πρόβληµα στο σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση
έργων στις πυρόπληκτες περιοχές, αρµοδιότητας των ∆ασικών Υπηρεσιών, αποτελεί
η υποστελέχωσή τους και η υποχρηµατοδότησή τους. Είναι εµφανής η
περιορισµένη παρουσία προσωπικού (δασολόγων) για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση
τυχόν υπαρχουσών µελετών (αναδάσωσης, δασικής οδοποιίας, αντιδιαβρωτικών
/αντιπληµµυρικών έργων). Το σοβαρότατο αυτό πρόβληµα ανεπάρκειας του
ανθρώπινου δυναµικού επιδεινώνεται από προβλήµατα οργανωτικού χαρακτήρα και
προβλήµατα σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό των ∆ασικών Υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα
να µη διευκολύνεται το όλο έργο που εµπίπτει στην αρµοδιότητα της ∆ασικής
Υπηρεσίας µε την ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα που επιβάλλεται. Ακόµη και
στην περίπτωση εκπόνησης και έγκρισης των µελετών για έργα αναδάσωσης,
αντιπληµµυρικά κ.λ.π., η υποστελέχωση της Υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα δεσµευτικός
παράγοντας σε περίπτωση χρηµατοδότησης τους για την εποπτεία και υλοποίηση
αυτών των έργων.
3. Έλλειψη συντονισµού στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση δράσεων και έργων στα
διάφορα επίπεδα της δηµόσιας διοίκησης
Στο επίπεδο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αλλά και των ∆ήµων, πολλές φορές
επισηµάνθηκε η έλλειψη συντονισµού των ενεργειών σχεδιασµού και υλοποίησης
έργων για την αποκατάσταση των ζηµιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Η έλλειψη
ενός ενιαίου φορέα που θα εξυπηρετούσε την ανάγκη του σχεδιασµού, της
καταγραφής κατά ένα ενιαίο τρόπο και παρακολούθησης της πορείας των
εκτελουµένων έργων και δράσεων τονίστηκε από πολλούς. Ο φορέας αυτός θα

διευκόλυνε τον προγραµµατισµό των έργων και των δράσεων καθώς και την
επικοινωνία και παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης προς όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς στα διάφορα επίπεδα (∆ήµων, Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
Περιφέρειας κ.λ.π.) και θα λειτουργούσε και ως δια-µεσολαβητής αυτών µε την
Κεντρική Εξουσία και τις Υπηρεσίες των διαφόρων Υπουργείων που εµπλέκονται µε
την έγκριση και χρηµατοδότηση των σχετικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές.
Αρκετές µάλιστα φορές επισηµάνθηκαν ή υπαινίχθηκαν περιπτώσεις έλλειψης
σχεδιασµού και συντονισµού ενεργειών µεταξύ φορέων και υπηρεσιών τους στο
ενδοπεριφερειακό επίπεδο αλλά και µεταξύ Υπηρεσιών του ιδίου φορέα (π.χ.
Περιφέρειας). Επίσης ο φορέας θα µπορούσε να εστιάσει το έργο του και στην
αναπτυξιακή προοπτική των πυρόπληκτων περιοχών όλων των Νοµών µε βάση τα
ιδιαίτερα από πλευράς έντασης , έκτασης και χαρακτηριστικά της καταστροφής σε
συνδυασµό µε τις οικονοµικές και κοινωνικές δυνατότητες των περιοχών και τις
προοπτικές ανάπτυξης.
Η αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος του συντονισµού θα
µπορούσε να διευκολύνει τις διάφορες δράσεις αποκατάστασης των ζηµιών στις
πυρόπληκτες περιοχές επιταχύνοντας την όλη διαδικασία και περιορίζοντας, στο
βαθµό του εφικτού, τα προβλήµατα επικοινωνίας και τις τριβές που προκύπτουν,
τόσο στο οριζόντιο επίπεδο επικοινωνίας όσο και στο κάθετο. Στην πρώτη περίπτωση
εξαιτίας του κατακερµατισµού αρµοδιοτήτων ανάµεσα στους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας και στη
δεύτερη κυρίως µεταξύ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής
Εξουσίας (τα διάφορα εµπλεκόµενα Υπουργεία στην αποκατάσταση των ζηµιών στις
πυρόπληκτες περιοχές) αλλά και µεταξύ τοπικών και κεντρικών φορέων που
εµπλέκονται στο έργο της αποκατάστασης των ζηµιών (ΕΛΓΑ, Ειδικό Ταµείο
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών).
4. ∆υσχέρειες στην Επικοινωνία Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (∆ήµων)
Οι δυσχέρειες επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαπιστώθηκαν µάλλον ως κανόνας
στους πυρόπληκτους νοµούς παρά ως εξαίρεση, αν ληφθεί υπόψη ότι το υφιστάµενο
θεσµικό πλαίσιο διασφαλίζει την αυτονοµία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµων)
έναντι της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση συχνά
επέδειξε άγνοια ή τουλάχιστον ατελή και µη πλήρη εικόνα για τα προωθούµενα έργα
αποκατάστασης ζηµιών στις πυρόπληκτες περιοχές αρµοδιότητας των ∆ήµων. Η
θεσµική δυνατότητα που παρέχεται στους ∆ήµους να απευθύνονται µόνο στην
Περιφέρεια προκειµένου να υποβάλουν τα προτεινόµενα από πλευράς τους προς
περαιτέρω αξιολόγηση και έγκριση έργα, δηµιουργεί ένα παράλληλο αλλά
ανεξάρτητο επίπεδο δράσης αναφορικά µε αυτό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Κατά συνέπεια, στο επίπεδο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι αναµενόµενο να
προκύπτουν προβλήµατα σχετικά µε την ορθολογική χωροθέτηση ή την τυχόν
αλληλοεπικάλυψη έργων µε αυτά των ∆ήµων , ιδιαίτερα όταν τα τελευταία έχουν
διατοπικό χαρακτήρα και ελκύουν την προσοχή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Επαφίεται στην ικανότητα και ευελιξία της εκάστοτε Νοµαρχιακής Αρχής για την
προώθηση και υιοθέτηση συνεργασίας µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για αµοιβαία
ενηµέρωση και ορθολογικότερο σχεδιασµό - συντονισµό των έργων και δράσεων που
προωθούνται και από τις δύο πλευρές.

5. Προβλήµατα οριζόντιας επικοινωνίας στο επίπεδο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
και της Περιφέρειας καθώς και εσωτερικής επικοινωνίας µέσα σε κάθε φορέα
Αναφορικά µε το χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας προβληµάτων δυσχέρειες
εκφράσθηκαν , σχετικά µε τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, για έργα
αποκατάστασης ζηµιών στις πυρόπληκτες περιοχές, µεταξύ της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας (∆/σης ∆ασών). Σε ορισµένες επίσης
περιπτώσεις υπογραµµίσθηκε ότι η έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ ∆ήµου και ∆ασικής
Υπηρεσίας οδήγησε στην εσφαλµένη χωροθέτηση των αντιπληµµυρικών/
αντιδιαβρωτικών έργων άµεσου χαρακτήρα (κορµοφράγµατα, κορµοδέµατα,
κλαδοπλέγµατα) µε αποτέλεσµα η όλη παρέµβαση να κρίνεται µάλλον ως ανεπιτυχής
µιας και αντιµετωπίστηκαν πληµµυρικά προβλήµατα στη συνέχεια και πρόκληση
ζηµιών τοπικά σε γεωργό-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Επίσης δεν είναι σπάνια τα
εσωτερικά προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών ενός φορέα,
όπως έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ της ∆/νσης ∆ασών και σχετικών Υπηρεσιών της
∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας, µε συνέπεια να χωροθετείται ο
σχεδιασµός και η εκτέλεση έργων της µιας Υπηρεσίας σε περιοχή όπου είχε
προηγηθεί η εκτέλεση αµέσου χαρακτήρα έργων της άλλης περιορίζοντας έτσι την
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του όλου έργου.
6. Προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Κεντρικών
Υπουργείων
Η επικοινωνία µεταξύ Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Κεντρικών Υπουργείων δεν
είναι πάντοτε ικανοποιητική όσον αφορά την εκ των άνω προς τα κάτω πληροφόρηση
σχετικά µε τις υφιστάµενες δυνατότητες και διαδικασίες αποκατάστασης των ζηµιών
στις πληγείσες περιοχές ή την ενηµέρωση και παροχή διευκρινήσεων-οδηγιών για
πρόσφατες αποφάσεις που διασφαλίζουν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις υποβολής
µελετών για την εκτέλεση έργων. Αρνητικά επίσης σχόλια αρκετές φορές
εκφράσθηκαν ως προς την αµεσότητα ανταπόκρισης της Κεντρικής Εξουσίας σε
προτάσεις για την έγκριση και εκτέλεση υποβληθέντων έργων που η απάντησή τους
εκκρεµούσε στις πλείστες των περιπτώσεων. Αρκετές αναφορές ως προς το τελευταίο
σηµείο αφορούσαν κυρίως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που
παρά τις αρχικές του παροτρύνσεις για προώθηση από πλευράς τοπικών φορέων
µελετών για έργα προστασίας εδαφικών και υδάτινων πόρων για την περαιτέρω
αξιολόγηση και έγκρισή τους από πλευράς του, δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στις
προσδοκίες που εκτράφηκαν. Το πρόβληµα επιδεινώνεται για πολλούς πυρόπληκτους
δήµους, που λόγω της κλίµακας µεγέθους τους στερούνται κατάλληλων και επαρκών
τεχνικών υπηρεσιών (έλλειψη γεωπόνου, µηχανικού κλπ).
7. Ως γενικό συµπέρασµα της µελέτης θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η
πορεία αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών
χαρακτηρίζεται ως αργή, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν προσπάθειες και διάθεση
πόρων. Εκτιµάται ότι συνολικά έχουν διατεθεί περίπου 600 εκ. Ευρώ στα δύο αυτά
χρόνια µε βάση τα στοιχεία του «Ειδικού Πλαισίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Πληγεισών Περιοχών από τις Πυρκαγιές». Οι πόροι αυτοί, που δεν κρίνονται
περιορισµένοι για το χρονικό διάστηµα των δύο ετών, θα µπορούσαν να είχαν
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, αν συνοδεύονταν από διαρθρωτικές αλλαγές και
από την αντιµετώπιση µακροχρόνιων προβληµάτων που χαρακτηρίζουν τις αγροτικές
περιοχές .

8. Οι πυρκαγιές του 2007 θα µπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρία αντιµετώπισης
χρόνιων προβληµάτων που επηρεάζουν αρνητικά τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού
τοµέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας, όπως την ανακατασκευή σύγχρονων
σταβλικών εγκαταστάσεων, την οργάνωση της κτηνοτροφίας στο χώρο, την
διευθέτηση των χρήσεων γης όπως δασολόγιο, χρήση βοσκοτόπων κλπ.
Οι πυρκαγιές θα µπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρία για την εφαρµογή ενός νέου
παραδείγµατος αγροτικής ανάπτυξης για την ανασυγκρότηση των περιοχών που
επλήγησαν στη βάση σχεδιασµού και προγραµµατισµού των δράσεων και
συντονισµού των ενεργειών των φορέων στα διάφορα επίπεδα δηµόσιας διοίκησης,
µε τη σύσταση ενός ενιαίου φορέα για τις πυρόπληκτες περιοχές. Ο ενιαίος
φορέας θα πρέπει επίσης να εστιάσει το έργο του στο σχεδιασµό της αναπτυξιακής
προοπτικής των πυρόπληκτων περιοχών µε βάση τα ιδιαίτερα από πλευράς έντασης
και έκτασης χαρακτηριστικά της καταστροφής τους, σε συνδυασµό µε τις
δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης.

