
 

 

 

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Προτάσεις Συνηγόρου για καλύτερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών 
 
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα μας τα δυο τελευταία 
χρόνια, αφήνοντας πίσω τους σημαντικές πληγές τόσο υλικές όσο και 
καταγεγραμμένες απώλειες ανθρώπινων ζωών, αποτέλεσε αφορμή, ώστε ο 
Συνήγορος του Πολίτη να επισημάνει το κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης για την 
επιτυχή αντιμετώπιση των συνεπειών ανάλογων καιρικών φαινομένων. 
 
Σε επιστολή που απέστειλε προς τους αρμόδιους υπουργούς, η Αρχή τόνισε τα μέτρα 
πρόληψης, που πρέπει να λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επισήμανε ότι 
απαιτείται, μεταξύ άλλων δράσεων, ορθή διαχείριση του φυτικού κεφαλαίου, που 
επιτελεί έναν κομβικό ρόλο στις επιπτώσεις στον οικιστικό ιστό, και μελέτη – κατασκευή 
νέων, αλλά και αντικατάσταση, ενίσχυση και συμπλήρωση των υφιστάμενων 
υποδομών διαχείρισης πλημμυρών. Η Αρχή υπογράμμισε -μεταξύ άλλων- την 
αναγκαιότητα ορθής διαχείρισης του αστικού και περιαστικού πρασίνου, τη σημασία 
της κατάλληλης και επαρκούς πυροσβεστικής υποστήριξης, της συνεχούς διενέργειας 
καθαρισμών των ξερών χόρτων και δέντρων πλησίον των οδικών δικτύων, των 
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, των κοινοχρήστων χώρων πέριξ των 
οικιστικών περιοχών, της διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών και της συντήρησης της 
δασικής οδοποιίας. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην ατομική ευθύνη των πολιτών να 
φροντίζουν για τον καθαρισμό από τα ξερά χόρτα, το κλάδεμα και την απομάκρυνση 
γηρασμένων και επικίνδυνων δέντρων εντός των ιδιοκτησιών τους. Επιπλέον, 
επισήμανε την  ανεπαρκή διαχείριση των ομβρίων υδάτων λόγω έλλειψης 
αντιπλημμυρικών έργων, των επιχωματώσεων και της ύπαρξης αυθαίρετων 
κατασκευών σε ρέματα και του μη έγκαιρου καθαρισμού των φρεατίων στις πόλεις, 
που αποτελούν τις κύριες αιτίες για τις έντονες πλημμύρες. Τέλος, υπογράμμισε τη 
γενικότερη προβληματική συντήρηση και κατάσταση του οδικού δικτύου στην Ελλάδα. 
 
Ως απόρροια των ανωτέρω, ο Συνήγορος πρότεινε την ενίσχυση της διατομεακής 
συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής 
κυβέρνησης. Επιπρόσθετα, πρότεινε την περαιτέρω επένδυση σε πολιτικές, 
τεχνολογίες και εργαλεία με στόχο την ελαχιστοποίηση των απειλών για την υγεία,  την 
ευημερία του πληθυσμού και την προσαρμογή σε αναπόφευκτες απειλές στις 
επόμενες δεκαετίες.  
 
Για τους ανωτέρω λόγους, ο Συνήγορος θεωρεί ότι η τροποποίηση της περ. 26 υπ. Β’ 
παρ. 1 του άρθρου 75 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, άρθρο 41 
του Ν 4915/2022), με την οποία ανατίθεται στους δήμους η μέριμνα για την εκπλήρωση 
της υποχρέωσης των πολιτών για τον καθαρισμό των χώρων με σκοπό την αποτροπή 
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, εντάσσεται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που 
έθεσε η Αρχή στην επιστολή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς και ευελπιστεί ότι 
κάθε τέτοια προσπάθεια στοχεύει στην ανάπτυξη και επίτευξη ενός καλά μελετημένου 
και συντονισμένου σχεδίου προσαρμογής της χώρας στην κλιματική αλλαγή. 
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