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Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών

1. Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_______________________

1.1 Το δραματικό δίλημμα της επόμενης μέρας για την Ελλάδα

Η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον μιας πρωτοφανούς εθνικής καταστροφής που 
μεταφράζεται σε:

> απώλειες δεκάδων ανθρώπινων ζωών,

> χιλιάδες οικογενειών που έχασαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τις άμεσες και 

μελλοντικές πηγές βιοπορισμού τους,

> δεκάδες χωριά κατεστραμμένα,

> πρωτοφανή περιβαλλοντική καταστροφή μιας περιοχής ιδιαίτερου και απείρου 

φυσικού κάλλους και οικολογικού αποθέματος,

> σοβαρό πλήγμα στην πολιτισμική και την ιστορική κληρονομιά μας.

Οι δυσμενείς επιπτώσεις είναι μεγάλες γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να 

αφυπνιστούμε και να δράσουμε Όλοι Μαζί, Εδώ και Τώρα. Οι πυρόπληκτες περιοχές 

κινδυνεύουν να καταστούν οικονομικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά μη βιώσιμες και 

ως εκ τούτου μη κατοικήσιμες για μεγάλο διάστημα, εάν δεν υπάρξει ένα 

ολοκληρωμένο ριζοσπαστικό Σχέδιο με στόχους, με χρονοδιάγραμμα, με 

δεσμευμένους πόρους, ένα σχέδιο με ψυχή, λογισμό και ουσία για την «επόμενη 

μέρα», για τον «επόμενο χρόνο», για τα «επόμενα χρόνια».

Οφείλουμε να προχωρήσουμε αμέσως με γενναία μέτρα, άμεσα, βραχυπρόθεσμα, 

μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα για την ουσιαστική λύση των άμεσων προβλημάτων 

των κατοίκων σε συνδυασμό με μία αξιόπιστη κοινωνική, οικονομική και 

περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της περιοχής.

• Το δίλημμα είναι δραματικό και αμείλικτο:

> Είτε θα αφήσουμε στη μοίρα τους χιλιάδες συνανθρώπους μας με τον κίνδυνο να 

μείνουν στο περιθώριο και ολόκληρες περιοχές της χώρας μας να καταδικαστούν 

στην εγκατάλειψη και το μαρασμό.

Αυτό μπορεί να σημάνει τη μετακίνηση πληθυσμών, τον ξεριζωμό τους από τις 

πατροπαράδοτες εστίες τους και τη μετατροπή τους σε «πρόσφυγες» μέσα στον 

ίδιο το Νομό τους, στην ίδια την πατρίδα τους.

> Είτε θα αναστρέψουμε την εφιαλτική αυτή εξέλιξη, δίνοντας το «Φιλί της ζωής», 

δίνοντας ξανά ελπίδα και νέα προοπτική στις πυρόπληκτες περιοχές και τους 
κατοίκους της.



• Η απερχόμενη κυβέρνηση του Καραμανλή, η κυβέρνηση της ΝΔ, αφού εκ των 
προτέρων έδειξε ασυγχώρητη ανικανότητα, αμέλεια, ολιγωρία και αναλγησία, εκ 
των υστέρων εξαγγέλλει κάθε μέρα μέτρα, ανεπαρκή και αποσπασματικά.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και προσωπικά ο Κ.Καραμανλής προσπαθούν αλλά μάταια 

να ρίξουν στάχτη στα μάτια των πυρόπληκτων. Μοιράζουν με φαυλότητα και 

κυνισμό χρήματα σε δικαιούχους και μη δικαιούχους για να ξεπλύνουν την ντροπή 

και τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης Καραμανλή για την ανικανότητά της, για 

τις ενοχές και τις συνενοχές του Πρωθυπουργού και των Υπουργών της.

Η άμεση αρωγή στους πυρόπληκτους είναι αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας 

και οφείλει η κυβέρνηση να το πράξει άμεσα και ολοκληρωμένα. Με σεβασμό στα 

δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των πασχόντων και πληγέντων στην Ηλεία, τη 

Μεσσηνία, τη Λακωνία, την Αχάία, στην Εύβοια, παντού, σε κάθε γωνιά της 

πατρίδας μας. Στους δικαιούχους η Πολιτεία οφείλει να δώσει πολλά, γιατί έχουν 

δίκιο να απαιτούν τα πάντα, γιατί δεν φέρουν καμία ευθύνη για την καταστροφή.

• Σήμερα, η αρωγή μετατρέπεται από την κυβέρνηση Καραμανλή σε απόπειρα 

εξαγοράς συνειδήσεων και εμπόριο ψήφων. Σήμερα, είναι εθνικά κρίσιμο και 

στρατηγικά αναγκαίο ένα σχέδιο μακράς πνοής. Ένα σχέδιο με προτεραιότητες και 

δεσμεύσεις για την πλήρη αποκατάσταση του κοινωνικού, οικονομικού, 

παραγωγικού ιστού και του περιβάλλοντος. Με την εγγύηση της Πολιτείας, μιας 

υπεύθυνης πολιτείας που τιμά τις δεσμεύσεις της.

Η ΝΔ δεν είναι σε θέση ν’ αναλάβει μία τέτοια μεγάλη ευθύνη γιατί δε θέλει, γιατί 

δεν ξέρει, γιατί δεν μπορεί. Γιατί έχει δείξει δείγματα γραφής για την ανικανότητά 

της, την ανεπάρκειά της, την αναλγησία της, την υποκρισία και την αλαζονεία της. 

Γιατί δεν ένοιωσε την ανάγκη να αναλάβει τις αδιαμφισβήτητες Ευθύνες της για τις 

καταστροφές, γιατί δεν ένοιωσε την ανάγκη να ζητήσει ποτέ καμία συγνώμη από 

τους πυρόπληκτους και από τον Ελληνικό λαό. Η σιγουριά, η ελπίδα, η προοπτική, 

η αναγέννηση, η αισιοδοξία και το χαμόγελο για να φυτρώσουν μέσα από τις 
στάχτες χρειάζονται άλλες λύσεις, μία Ισχυρή Κυβέρνηση με άλλες ευαισθησίες και 

αξίες, με συγκεκριμένα ηθικά, πολιτικά και κοινωνικά προτάγματα.

• Τα ζωτικά προβλήματα των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών δεν έχουν 

σχέση μόνο με τις άμεσες δραματικές δυσκολίες που βιώνουν για να επιζήσουν σε 

ένα περιβάλλον ολικής καταστροφής. Έχουν σχέση με την αγωνία τους για το 
αβέβαιο αύριο. Το δίλημμά τους είναι δραματικό όταν αναρωτιούνται εάν υπάρχει 
μέλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους; Πως θα μπορέσουν αύριο να 

ξαναστήσουν μια αξιοπρεπή ζωή έχοντας χάσει τις περιουσίες τους και κυρίως τις 
πηγές εσόδων τους για απρόβλεπτα μεγάλο χρονικό διάστημα;

Πως μπορούν μέσα στον πόνο τους να μείνουν για πάντα περήφανοι και 

αξιοπρεπείς για να «Απαιτούν» τα πάντα που δικαιούνται και αξίζουν και για να μην 
«Επαιτούν» τίποτα και από κανέναν;

1.2 Οι βασικές αρχές της πρότασης του ΠΑΣΟΚ

• Βασικός στόχος του Σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την Πελοπόννησο, (Ηλεία, Αρκαδία, 

Αχάία, Μεσσηνία, Λακωνία, Κορινθία) και για τις άλλες πυρόπληκτες περιοχές σε 

κάθε γωνιά της Ελλάδας δεν είναι μόνον η δημιουργία μιας βάσιμης ελπίδας και 

προοπτικής για ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους και την περιοχή. Θέλουμε δούμε 

πέρα από τις μέχρι σήμερα ορατές συνέπειες των πυρκαγιών. Οι απειλές που 

ελλοχεύουν για την οικονομική ζωή, την κοινωνική συνοχή, την περιβαλλοντική 

ισορροπία και την ιστορική κληρονομιά είναι τεράστιες. Θέλουμε να δώσουμε 

απαντήσεις με αξιόπιστες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Θέλουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό και να δώσουμε μια νέα προοπτική 

ανάπτυξης, ποιότητας ζωής και ευημερίας για την περιοχή. Αντιμετωπίζουμε την 

ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου και των άλλων πυρόπληκτων περιοχών της 

χώρας ολοκληρωμένα και σε βάθος χρόνου και όχι αποσπασματικά με βραχύβιες 
και αναξιόπιστες παροχές.

• Το σχέδιο μας είναι ένα φιλόδοξο και ριζοσπαστικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης, που συμπυκνώνει τη «μνήμη του μέλλοντος» για ένα καλύτερο αύριο 

για τους συνανθρώπους μας και για τον τόπο τους.

Έχουμε τη φιλοδοξία να μην επαναφέρουμε απλώς τους ανθρώπους και τους 

τόπους τους στην προ των πυρκαγιών κατάσταση. Θέλουμε να πραγματωθεί το 

όραμα μας για μια Πελοπόννησο όπου κάθε άνθρωπος να ταυτιστεί με τις ελπίδες 

και τις προοπτικές του, με την ιστορία και τον πολιτισμό του, με το φυσικό 

περιβάλλον και τις πηγές της ζωής του, με το «δημιουργείν, το επιχειρείν, το 

καινοτομείν, το συμμετέχειν».



• Να ταυτιστεί κάθε άνθρωπος με το «είναι» του και να αφήσει τα ίχνη της 
δημιουργίας στους τόπους που γεννήθηκαν, ρίζωσαν και αγαπούν γενιές και γενιές.

• Μπροστά στην οδυνηρή καταστροφή, έχουμε έναν και μόνο ένα δρόμο.

Να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε τα πάντα από την αρχή. Να κάνουμε μια νέα 
αρχή για την περιοχή. Η Πελοπόννησος να γίνει η κοιτίδα ενός «μοντέλου» Οικο- 
ανάπτυξης, ενός νέου προτύπου «πράσινης» ανάπτυξης με απόλυτο σεβασμό 
στον άνθρωπο, στη φύση, στην ιστορία και στον πολιτισμό. Για όλους μας Τώρα 
είναι η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ για να χαράξουμε αλλά και να περπατήσουμε Μαζί 
τους Δρόμους της Ελπίδας, τους Δρόμους της Βιώσιμης και Ισόρροπης ανάπτυξης, 
τους Δρόμους της Ελιάς και της Αμπέλου, τους Δρόμους της Ιστορίας και του 
Πολιτισμού, τους Δρόμους των Οικοτύπων, των Βιοτόπων και του Φυσικού 
Κάλλους, τους Δρόμους της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, με κεκτημένα ζωής 
και νέους ορίζοντες ζωής για όλες τις γενιές του κάθε τόπου.

• Το Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης αντιμετωπίζει και τους 7 Νομούς της 
Πελοποννήσου με τις πληγείσες περιοχές ως ενιαία Ανθρωπογεωγραφική, 
Γεωοικονομική, Οικολογική οντότητα.

• Δέσμευσή μας είναι η ανάδειξη της Πελοποννήσου σε κέντρο ιστορίας και 
πολιτισμού, γνώσης και βέλτιστων παραγωγικών πρωτοβουλιών στον πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα σε σχέση πάντα με το ανθρωπογενές και φυσικό 
περιβάλλον.

• Ο περιβαλλοντικός πλούτος της περιοχής, και κυρίως οι προστατευόμενες περιοχές 
και τα μοναδικά μνημεία της φύσης, της ιστορίας και του πολιτισμού μπορούν να 
αποτελέσουν -παρά την καταστροφή- ξεχωριστό και σημαντικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα που θα δώσει το χαρακτήρα της νέας ανάπτυξης του μη αστικού 
χώρου, σε συνδυασμό με την πρότυπη γεωργία, τα ποιοτικά και πιστοποιημένα 
αγροτικά προϊόντα, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τον οικοτουρισμό αλλά και νέες 
καινοτομικές δράσεις.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η ταχεία αποκατάσταση του παραγωγικού ιστού, η 
διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Μέσα σε αυτή την συγκυρία, 
μπορεί και πρέπει να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας τόσο στη διαδικασία 
αποκατάστασης -δάση, αποκατάσταση και ανάπλαση οικισμών, αποκατάσταση 
μνημείων, αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμοί, αποκατάσταση 
ρεμάτων- όσο και μέσω των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών - 
φύλαξη, ενημέρωση επισκεπτών, σημάνσεις, παρατηρητήρια, ήπια έργα κλπ, 
καθώς και μελέτες έρευνες, προγράμματα επιμόρφωσης κλπ.

• Παράλληλα η μεταβατική περίοδος για την αποκατάσταση της αγροτικής οικονομίας 
πρέπει να αξιοποιηθεί για να υπάρξει εκσυγχρονισμός καλλιεργειών, μεθόδων και 
υποδομών όπως ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών, δημιουργία πρότυπων 
μονάδων-κτημάτων, δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου κλπ.

Τέλος, απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στον καθορισμό και τη 

θεσμοθέτηση των χρήσεων γης και στην ολοκλήρωση του δασολογίου- 
κτηματολογίου.

• Δίνουμε προτεραιότητα στην περιοχή του Νομού Ηλείας, την περιοχή που 

δοκιμάστηκε περισσότερο από όλες τις άλλες και στην οποία οι πληγές που πρέπει 

να επουλωθούν είναι πιο βαθιές. Τα επιμέρους όμως μέτρα μας σε σχέση με την 

ανασυγκρότηση, αφορούν και τους πυρόπληκτους των υπολοίπων Νομών της 

Πελοποννήσου (Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αχάίας, Αργολίδας, Κορινθίας) 

καθώς και τις πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας, και τις άλλες περιοχές της 
Ελλάδας σε κάθε Περιφέρεια και Νομό.

• Η αποκατάσταση των συνεπειών στις πυρόπληκτες περιοχές αποτελεί κατεξοχήν 

αυτονόητη ευθύνη και ηθικό χρέος της Πολιτείας που σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει 

την υποχρέωση να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και την προστασία της 
φυσικής και ιστορικής κληρονομιάς μας.

Αυτό σημαίνει μεγάλες υποχρεώσεις για την Πολιτεία:

> Αποτελεί επιτακτικό καθήκον της Πολιτείας η μέγιστη δυνατή στήριξη στους 

κατοίκους των περιοχών για την άρση των συνεπειών της καταστροφής.

> Αποτελεί αυτονόητη ευθύνη της Πολιτείας η εγγύηση του εισοδήματος των 

κατοίκων μέχρι να αποκατασταθούν οι κανονικές πηγές εσόδων τους.

> Αποτελεί ηθικό χρέος της Πολιτείας η οικολογική και περιβαλλοντική 

αποκατάσταση της περιοχής σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός νέου 

προτύπου που συμφιλιώνει την μέγιστη προστασία της ιστορικής και φυσικής 

κληρονομιάς με την οικονομική ανάπτυξη.

• Το μέγεθος του εγχειρήματος είναι τέτοιο που επιβάλλεται η σύσταση ενός 

αυτόνομου, ευέλικτου και άρτια στελεχωμένου φορέα -  οργανισμού 

ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών, κατά τα πρότυπα της Οργανωτικής 

Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, που θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη 

διαχείριση του συνόλου του σχεδίου ώστε να επιτευχθεί αξιόπιστη και 

αποτελεσματική εφαρμογή του.



Το Σχέδιο στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

> Τα μέτρα άμεσης κρατικής αρωγής, στήριξης και ανακούφισης των 

πυρόπληκτων πληθυσμών και περιοχών που περιγράφονται στο Παράρτηυα 

του παρόντος.

> Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανασυγκρότησης και αναγέννησης της περιοχής που 

αφορά:

ο Την εγγύηση του κεκτημένου ζωής

ο Τα μέτρα για την αναγέννηση και αποκατάσταση του αγροτικού τομέα 

ο Την οικιστική ανασυγκρότηση 

ο Την παραγωγική ανασυγκρότηση 

ο Την χωροταξική ανασυγκρότηση 

ο Την οικολογική ανασυγκρότηση

ο Την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

ο Τα έργα πνοής σε Εθνική, Περιφερειακή, Νομαρχιακή, Δημοτική κλίμακα 

ο Τον τρόπο και τις πηγές της χρηματοδότησης

• Είναι προφανές ότι η μεγάλη έκταση και το εξαιρετικά σημαντικό μέγεθος των 

περιοχών που έχουν πληγεί από τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές - που 

εκτιμάται σε 3 εκατ. στρέμματα καμένης δασικής και γεωργικής γης, θα απαιτήσουν 

τη μέγιστη αξιοποίηση των εναπομεινάντων πόρων του Γ' ΚΠΣ, τον ανασχεδιασμό 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της 4ης Προγραμματικούς Περιόδου, αλλά και του Γενικού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της χώρας.

• Οι αναπροσαρμογές αυτές οφείλεται να λάβουν υπόψη τις νέες ανάγκες 

αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, αποδίδοντας μέγιστη 

προτεραιότητα σε πολιτικές επιλογές που συνδέονται με μέτρα και δράσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος και της ιστορικής κληρονομιάς, για τη διατήρηση του 

υδατικού ισοζυγίου και την αντιμετώπιση των απειλών της λειψυδρίας, για την 
αντιμετώπιση της επιδείνωσης των κλιματικών συνθηκών αλλά και για την 

εξασφάλιση των συνθηκών κοινωνικής συνοχής στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, η χώρα μας θα εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής επιλεγμένων και 

τεκμηριωμένων αιτημάτων εξαίρεσης από ορισμένες κοινοτικές πολιτικές (Κ.Α.Π., 
κανόνες ενισχύσεων), λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών στην περιοχή.

Τέλος, πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση όλων των φορέων της 

Αυτοδιοίκησης, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Δήμων και των 
Κοινοτήτων, έτσι ώστε να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής, αλλά και δράσεις 

και παρεμβάσεις που αφορούν στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, στη βελτίωση 

των υφιστάμενων υποδομών πρόσβασης στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, 

στην αποκατάσταση της προστασίας της φύσης και του τοπίου, των μνημείων της 

φύσης, αλλά και για την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα 
εκείνης που είναι διεθνούς εμβέλειας (Αρχαία Ολυμπία).



2. ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΖΩΗΣ -  ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_______

• Κυρίαρχος στόχος μας είναι η διατήρηση της λειτουργίας του οικονομικού, 
κοινωνικού και οικιστικού ιστού της περιοχής με απόλυτη στήριξη των νοικοκυριών, 
των γεωργικών δραστηριοτήτων, των επιχειρήσεων και ιδίως των οικογενειακών 
και μικρομεσαίων μονάδων.

• Η στήριξη και η ανασυγκρότηση συνδέεται άμεσα και με τη συνέχιση της αγροτικής 
δραστηριότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αλλά και των 
παραγωγικών μονάδων που αποτελούν συστατικό στοιχείο της τοπικής οικονομίας 
των περιοχών αυτών. Αυτό προϋποθέτει πρωτίστως την παραμονή των 
πυρόπληκτων αγροτικών οικογενειών στις εστίες τους, με την άμεση επισκευή ή και 
την εξολοκλήρου ανακατασκευή των κατοικιών που καταστράφηκαν.

• Η διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής απαιτεί τη διαφύλαξη του μέχρι 
σήμερα «κεκτημένου ζωής» με εγγύηση συγκεκριμένου εισοδήματος.

> Την ανάληψη από την Πολιτεία του κόστους αποκατάστασης των ζημιών.

Αυτό αφορά τις κατοικίες, την οικοσκευή, τις δεντροκαλλιέργειες, τα 
θερμοκήπια, τα ζώα και τα ποιμνιοστάσια, το παραγωγικό και κεφαλαιουχικό 
εξοπλισμό, γεωτρήσεων, αρδευτικά δίκτυα, αγροτικά μηχανήματα και τα 
οχήματα (π.χ. τρακτέρ, αυτοκινήτων κλπ.).

> Τη στήριξη των εισοδημάτων των μονίμων κατοίκων κατά τη μακρά περίοδο 
που απαιτείται έως την πλήρη αναγέννηση του παραγωγικού κύκλου των 
καλλιεργειών και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

• Για τους Αγρότες των άπαξ μέτρων αρωγής και ενίσχυσης, το ΠΑΣΟΚ 
εγγυάται ως γενικό κανόνα στους αγρότες των πυρόπληκτων περιοχών την 
πλήρη κάλυψη του εισοδήματος τους βάσει Μητρώων (στοιχεία ΟΣΔΕ) μέχρι 
5 χρόνια αναλόγως με το είδος της καλλιέργειας. Ειδικά για τους 
ελαιοπαραγωγούς, το διάστημα αυτό ορίζεται σε 7 χρόνια.

Το ελάχιστο εννυπυένο εισόδηυα κάθε αγροτικής οικογένειας ορίζεται στα 
1000 ευρώ μηνιαίως και για διάστημα 5ετίας.

Προϋπόθεση για να ισχύσει το μέτρο, είναι η άμεση έναρξη των γεωργικών 
τους δραστηριοτήτων, δηλαδή να μην εγκαταλείψουν τον οικισμό τους, το 
Δήμο τους, τη γη τους και την γεωργική τους δραστηριότητα.

• Στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (ξενώνες, καταστήματα τουριστικών ειδών, χώρος, 
εστίαση, κλπ) των πληγεισών περιοχών που αδυνατούν να λειτουργήσουν λόγω 
σημαντικής υποβάθμισης της περιοχής καθώς και στις επιχειρήσεις μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξεύρεσης πρώτης ύλης 
(ελαιουργεία, κονσερβοποιεία, οινοποιεία) θα παρασχεθεί αντιστάθμιση 
εισοδήματος με σταδιακή εξέλιξη μέχρι την αποκατάσταση μιας εύρυθμης 
λειτουργίας τους, με βάση το δηλωθέν εισόδημα των προηγούμενων ετών και με 
μέγιστη διάρκεια τα 5 έτη.

3. ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ_________________

3.1 Η αναγέννηση της αγροτικής οικονομίας

• Προστατεύουμε την αγροτική γη, δημόσια και ιδιωτική. Προτεραιότητα μας ο 

χωροταξικός σχεδιασμός, καθορισμός και χαρτογράφηση των βοσκοτόπων, 
των χορτολιβαδικών και δασικών εκτάσεων, των ελαιώνων.

• Η Γεωργία στις περιοχές αυτές οφείλει άμεσα να ανακτήσει το ρόλο της, ως 

σημαντικός διαχειριστής των φυσικών πόρων, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις για την προστασία της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, για την 

εξασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, για την προστασία των υδάτων και 
του εδάφους.

Με στόχο την βιώσιμη οικονομικά αγροτική εκμετάλλευση και την συγκέντρωση του 

πολυτεμαχισμένου κλήρου, διαμορφώνουμε ευνοϊκούς όρους χρήσης και 

ενοικίασης γης και με ειδικά μέτρα, και με φορολογικά κίνητρα οδηγούμε τη γη σ’ 
αυτούς που την καλλιεργούν.

Για την Κτηνοτροφία ειδικότερα, μπορεί και πρέπει να οριοθετηθούν «Κτηνοτροφικά 
πάρκα» στην ορεινή Ηλεία.

• Στην κατεύθυνση της οργάνωσης των αγροτικών κλάδων με στόχο την κατάκτηση 

των αγορών και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών εγχώριων και ξένων, 

προχωρούμε άμεσα και κατά προτεραιότητα:

> Στην σύσταση Δικτύου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης των αγροτών με

ένα ενιαίο και αποτελεσματικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών που καλύπτει όλο 

το φάσμα της ενημέρωσης και της τεχνικής τους στήριξης. Ενισχύουμε με 

γεωτεχνικούς τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.

> Δημιουργείται Πρότυπη Αγροτική Σχολή στην Πελοπόννησο, κατά τα 

λειτουργικά πρότυπα της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Η 

σχολή θα λειτουργήσει στα όρια του Νομού Ηλείας

3.2 Μέτρα αποκατάστασης του Φυτικού Κεφαλαίου και του Ζωικού Κεφαλαίου

Προτεραιότητα μας η άμεση έναρξη των γεωργικών εργασιών (όπου αυτό είναι 
εφικτό) και η χρηματοδότησή τους, τόσο για την ανασύσταση του φυτικού και 
ζωικού τους κεφαλαίου, όσο και για την εκ νέου κατασκευή και λειτουργία των 

εκμεταλλεύσεών τους.



• Το Αγροτικό Εισόδημα στηρίζεται τόσο με άμεσα όσο και με μακροπρόθεσμα 
μέτρα όπως :

> Χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση του φυτικού και του ζωικού 
κεφαλαίου, σε ποσοστό 100% και σε τιμές που προσεγγίζουν το πραγματικό 
κόστος αγοράς. Το 50% προκαταβάλλεται άμεσα.

> Άμεση αποζημίωση και πλήρης της φυτικής παραγωγής που καταστράφηκε 
(ελαιόκαρπος, εσπεριδοειδή, αμπελοστάφυλα, κτλ.)

> Άμεση χρηματοδότηση σε ποσοστό 100% των πυρόπληκτων αγροτών για την 
αντικατάσταση του πάγιου εξοπλισμού (αποθήκες, στέγαστρα, κτλ.) αλλά και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που καταστράφηκε (μηχανήματα, αρδευτικά δίκτυα, 
αυτοκίνητα, κτλ.)

> Κάλυψη του συνόλου του κόστους της επισκευής και ανακατασκευής των 
θερμοκηπίων και των ποιμνιοστασίων.

> Πάγωμα των χρεών των πυρόπληκτων αγροτών (Γεωργών, Κτηνοτροφών, όπως 
και των Φυσικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων), προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα 
για τρία έτη, χωρίς καμία επιβάρυνσή τους. Οι τόκοι θα καλυφθούν από το κράτος.

• Ειδικά για την ενίσχυση των Κτηνοτροφών που έχουν πληγεί:
>  Κάλυψη των ανανκών touc σε ζωοτροφές, νια διάστημα 3 ετών, με την

εξής κλιμάκωση: κάλυψη δαπάνης σε ποσοστό 100% τον πρώτο χρόνο, 50% 
στον δεύτερο και 25% για τον τρίτο χρόνο. Το μέτρο έχει ιδιαίτερη 
περιβαλλοντική διάσταση (προστασία των βοσκοτόπων μέχρι την ανασύσταση 
τους).

> Η άμεση καταβολή του 50% της αποζηυίωσή touc, σε Tiuéc avopác για την
αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου που κάηκε (επί συνόλου 150 ευρώ/κεφάλι 
για αιγοπρόβατα, 1000 ευρώ στα ιπποειδή/βοοειδή και 160 ευρώ στα 
μελισσοσμήνη).

> ΠλιίοΓκ αποζπυίωσπ touc. (σε τιυέζ avopác), via την ανένεοσπ των 
σταβλικών ενκαταστάσεων και των αποθηκών που καταστράφηκαν, χωρίς 
καμία υποχρέωση έκδοσης νέων αδειών. Θα υπάρξει πρότυπο σχέδιο με 
εγκεκριμένες μελέτες και άδειες.

> Πλήρης αποζημίωσή τους για τις αποθηκευμένες ζωοτροφές τους που 
καταστράφηκαν.

• Ειδικά για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου καταβάλλονται τα εξής 
χρηματικά ποσά ανά στρέμμα, εκ των οποίων το 50% καταβάλλεται άμεσα:

ο Ελαιοκαλλιέργεια: 700 ευρώ/στρέμμα 

ο Εσπεριδοειδή και βερυκοκιές: 800 ευρώ/στρέμμα 

ο Συκιές-μουσμουλιές: 400 ευρώ/στρέμμα 

οΦυστικιές και ακρόδρυα : 200 ευρώ/στρέμμα 

ο Αμπέλια -  σταφίδες: 800 ευρώ/στρέμμα 
ο Κηπευτικά: 400 ευρώ/στρεμμα
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• Ειδική ενίσχυση προσαυξηυένη σε ποσοστό 50% επί των ποοβλεπουένων 
από το πρόνοαυμα της Βιολονικής Γεωονίαζ. θα δοθεί στην περίπτωση 
αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών με στροφή προς προϊόντα βιολογικής 
καλλιέργειας ή εκτροφής.

• Παράλληλα θα ενισγυθούν υε ποόσθετα ειδικά κίνητρα oKzc οι 
δραστηριότητες που συμβάλλουν στην παρανωνική διαφοροποίηση της 
περιοχής, μέσα από την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, κατά το 
πρότυπο του LEADER και του ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Αγροτικού Χώρου).

Τέτοιες παραγωγικές δραστηριότητες είναι ο αγροτουρισμός και οι λοιπές 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού και η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, οι 
οποίες θα ενταχθούν στο νέο περιβάλλον που θα διαμορφώσει η χωροταξική και 
πολεοδομική ανασυγκρότηση της περιοχής και η αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος.

3.3 Πηγές Χρηματοδότησης

> Αξιοποίηση του συνόλου των πόρων που προέρχονται από τη διαφοροποίηση 
των ενισχύσεων της νέας Κ.Α.Π., κατά προτεραιότητα και αποκλειστικότητα, με 
σκοπό τη διάθεσή τους σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις 
περιοχές που έχουν πληγεί, έτσι ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική και η 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

> Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κανονισμού 1782/2003 χορηγείται κατά 
προτεραιότητα από το Εθνικό Απόθεμα, στους παραγωγούς των πυρόπληκτων 
περιοχών, αριθμός δικαιωμάτων ή και ειδικών δικαιωμάτων, ανάλογα με το μέγεθος 
της έκτασης ή τον αριθμό των ζώων που επλήγησαν.

> Το κόστος ενεονοποίησης των δικαιωμάτων για τις επιδόσεις της νέας Κ.Α.Π. 
καλύπτεται από το κράτος, όπως εξάλλου είναι και η προγραμματική μας 
δέσμευση.

> Ένταξη των πυρόπληκτων παρανωνών κατά προτεραιότητα σε αναπτυξιακά 
προγράμματα (Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κτλ.) εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον και 
τεκμηριώνεται η βιωσιμότητα των προτεινομένων επενδύσεών τους.

> Παροχή κινήτρων νια αναδιαρθρώσεις καλλιερνειών στην κατεύθυνση 
παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

> Σε συνεννόηση με την Ε.Ε. αναστολή των δεσμεύσεων Tnc νέας Κ.Α.Π. που
θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στην καταβολή κοινοτικών επιδοτήσεων για τις 
πολυετείς καλλιέργειες (για όσο χρόνο χρειάζεται) με την προϋπόθεση ότι 
διαδικασίες φύτευσης νέων δενδρυλλίων θα ξεκινήσουν άμεσα.



4. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ__________________________

• Βασική αρχή της οικιστικής ανασυγκρότησης είναι η πλήρης ανάληψη από 
το Κράτος του κόστους μιας καταστροφής για την οποία δεν ευθύνονται οι 
πληγέντες πολίτες.

• Αυτό στην πράξη σημαίνει :

> κάλυψη του συνόλου του κόστους νια τις επισκευές και νια τις 
ανακατασκευές όλων των σπιτιών, είτε via Α', είτε via Β' κατοικία.

> κάλυψη του συνόλου του κόστους επισκευής και ανακατασκευής των 
«διατηρητέων κτιρίων», παραδοσιακών διατηρητέων οικισμών. Το «κτιριακό 
διατηρητέο απόθεμα» θα προστατευθεί και θα αποκατασταθεί πλήρως ως ενιαίο 
οικιστικό σύνολο με την αρχιτεκτονική του ταυτότητα.

> κάλυψη της επισκευής και της ανακατασκευής όλων των υποδομών και 
των δικτύων σε κάθε οικισμό (Γεωτρήσεις, Υδραγωγεία, Δρόμοι, Σχολεία, 
Δημοτικά Ιατρεία, Κοινοτικά κτίρια, Εκκλησίες, Πλατείες, Αθλητικά και Πολιτιστικά 
Κέντρα κλπ.).

• Η στήριξη του Κράτους θα εννυάται από τη μία την ελεύθερη πρωτοβουλία των 
κατοίκων για τον τρόπο διενέργειας των αποκαταστάσεων αλλά παράλληλα μέσα 
σ’ ένα πλαίσιο που αποτρέπει την αισθητική υποβάθμιση της περιοχής και ενισχύει 
τη διαφύλαξη της ανθρωπογενούς κληρονομιάς και των παραδοσιακών 
αρχιτεκτονικών στοιχείων.

Η ανακατασκευή των κατεστραμμένων κατοικιών και χωριών, θα ενταχθεί 
κατά συνέπεια σε ένα ενιαίο σχέδιο οικιστικής ανάπλασης, ενταγμένης στο ελληνικό 
τοπίο και με σεβασμό στην παράδοσή μας. Για το λόγο αυτό θα παρασχεθούν 
κίνητρα κάλυψης του πρόσθετου κόστους σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση 
παραδοσιακών υλικών (πέτρα, ξύλο, κλπ).

Σε περίπτωση αδυναμίας (π.χ. Υπερήλικες κ.λ.π.) των Δικαιούχων, να 
δρομολογήσουν μόνοι τους τις διαδικασίες των επισκευών και ανακατασκευών, το 
Κράτος αναλαμβάνει και την ευθύνη και το κόστος για την εκτέλεσή τους.

• Παράλληλα θα προωθηθεί η πιλοτική αναδημιουργία ορισμένου αριθμού 
προτύπων παραδοσιακών οικισμών με φυσιογνωμία και ταυτότητα στη βάση της 
ανάδειξης της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με τη χρήση παραδοσιακών 
υλικών (π.χ. πέτρα, ξύλο κλπ.) σε συνδυασμό με συμβατά στοιχεία και καινοτόμα 
μέτρα της «πράσινης οικονομίας» και ανάπτυξης (περιβαλλοντικά κέντρα, 
εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμών πηγών ενέργειας και άλλων φιλικών προς το 
περιβάλλον τεχνολογιών).

5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

• Η παραγωγική ανασυγκρότηση, πέραν του πρωτογενούς τομέα, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στις 
πυρόπληκτες περιοχές.

• Η στήριξη της παραγωγικής και επιχειρηυατικής δραστηριότητας στους 
πυρόπληκτους Νομούς, δεν μπορεί να αφορά μόνο τις άμεσα πληγείσες 
επιχειρήσεις. Η μεγάλη οικονομική ζημιά θα επέλθει μετά το σβήσιμο των 
πυρκαγιών για όλες τις επιχειρήσεις και για αυτό απαιτείται συνολική στήριξη και 
σχέδιο.

• Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι να νεκρώσει η οικονουική δραστηριότητα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένης της μεγάλης περιβαλλοντολογίας 
καταστροφής, της υποβάθμισης του παραγωγικού δυναμικού των Νομών και της 
τουριστικής απαξίωσης.

• Η στήριξη των επιχειρήσεων νια την συνέχιση τουλάχιστον της λειτουργίας τους 
και διατήρηση των θέσεων εργασίας, απαιτούν την λήψη άμεσων μέτρων. Μόνο 
τότε θα υπάρχει ελπίδα για μελλοντική ανάκαμψη και με τις όποιες άλλες 
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις επιλεγούν από την Πολιτεία. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί σήμερα η διατηρησιμότητα των επιχειρήσεων για να ελπίζουν οι 
κάτοικοι αυτών των περιοχών σε ένα καλύτερο αύριο.

• Για την παραγωγική ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών το σχέδιο 
του ΠΑΣΟΚ προβλέπει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων:

> Πλήρης κάλυψη του κόστους ανακατασκευής και επισκευής των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, των ξενώνων, των καταστημάτων, των οικοτεχνιών και των 
βιοτεχνιών και των λοιπών παραγωγικών και επαγγελματικών μονάδων (σε 
περίπτωση και κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφάλεια πυρός).

> Πλήρης κάλυψη του κόστους αποκατάστασης των ζημιών και 
αντικατάστασης του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και των αποθεμάτων (σε 
περίπτωση που δεν καλύπτονται από ασφάλεια πυρός).

> Καθιέρωση αυξηυένων Επενδυτικών κινήτρων στις πυρόπληκτες 
περιοχές υε την Έκδοση Προεδρικού Διατάνυατος νια την θέσπιση 
Ειδικού Καθεστώτος με ενεργοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 9 του Νόμου 
3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και 
την Περιφερειακή Σύγκλιση» («επενδυτικός νόμος).

Στην ίδια κατεύθυνση θα ζητηθεί από την ΕΕ η τροποποίηση του εγκεκριμένου 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την άρση των υφιστάμενων 
περιορισμών, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών στην περιοχή.



> Παροχή αντιστάθμισης εισοδήματος στις επιχειρήσεκ (ιδίως του 
τουριστικού κλάδου) και στις μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων 
(λόγω έλλειψης α’ ύλης) που αποδεδειγμένα υφίστανται μακροχρόνια 
οικονομική επίπτωση (ακόμη και μετά την αποκατάσταση των όποιων ζημιών) 
μέχρι την αποκατάσταση μιας εύρυθμης λειτουργίας τους.

> Δυνατότητα επανεπένδυστκ του συνόλου των κερδών για εκσυγχρονισμό 
σε εξοπλισμό και υποδομές με ισχύ 5 χρόνων. Μηδενική φορολόγηση των 
Κερδών που επενδύονται.

> Οριοθέτηση και οονάνωση Ζωνών Παρανωνικών Δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

> Κατάρτιση προγράμματος ολοκληρωμένης Παρέμβαση*; που θα
επεξεργαστούν οι κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ) για την 
στήριξη της Απασχόλησης με πόρους του ΛΑΕΚ, του λογαριασμού που οι ίδιοι 
δημιούργησαν και διαχειρίζονται.

> Κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ, νια την απασχόληση 
15 χιλιάδων ανέονων (Πελοπόννησος και Εύβοια) σε επιχειρήσεις που 
ανήκουν σε δήμους και νομαρχίες. Το πρόγραμμα μπορεί να αφορά μεταξύ 
άλλων την αναδάσωση και ανασυγκρότηση της περιοχής.

> Ειδικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, 
με την υποχρέωση να διατηρήσουν τις μέχρι σήμερα θέσεις εργασίας και με την 
προϋπόθεση την απρόσκοπτη καταβολή των μισθών και των ασφαλιστικών 
εισφορών των εργαζομένων.

• Παράλληλα, θα ενισχυθούν δράσεις για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της μετάβασης 
στην εποχή της κοινωνίας της γνώσης, όπως:

> Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης εναλλακτικού και φυσιολατρικού 
τουρισμού με την ανάδειξη και προστασία των μοναδικών στοιχείων της φύσης 
και της ιστορίας της περιοχής.

> Διαμόρφωση προγραμμάτων επισκέψεων και εκδρομών από εθελοντικά δίκτυα, 
από φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, από μαθητές σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων.

> Πριμοδότηση συνεργασιών και ερευνητικών προγραμμάτων πανεπιστημίων με 
αντικείμενο τις πυρόπληκτες περιοχές.

> Παροχή δωρεάν ευρυζωνικών συνδέσεων για μια πενταετία προς όλες τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες στις πυρόπληκτες περιοχές.

6. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ______________________

• Η πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά τις πυρκαγιές για τον Νομό 
Ηλείας αλλά και για τους υπόλοιπους Νομούς που έχουν πυρόπληκτες 
περιοχές, αποτελεί μια αμετάθετη και μεγάλη ευκαιρία για τον ολοκληρωμένο 
Χωροταξικό Σχεδίασμά της πυρόπληκτης περιοχής.

• Οι βασικές προτεραιότητες της χωροταξικής ανασυγκρότησης είναι:

6.1 Πρόγραμμα καταγραφής των βασικών (προϋπαρχουσών) χρήσεων γης 

των πληγεισών περιοχών και ακριβούς οριοθέτησης των καμένων 
εκτάσεων.

• Η κατανραφή των χρήσεων vnc (οικιστικής, γεωργικής και καλλιεργειών, 

βοσκοτόπων, βοσκοτόπων και των χορτολιβαδικών εκτάσεων, δασών και δασικών 

εκτάσεων) συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης των περιοχών Natura 2000, 

είναι επιβεβλημένη για να οριοθετηθούν και να προστατευθούν τα δάση και οι 

αναδασωτέες εκτάσεις, οι οικότοποι και οι υγροβιότοποι.

6.2 Ολοκληρωμένος Χωροταξικός Σχεδιασμός για την ισόρροπη οικονομική, 
κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη και αναβάθμιση των πληγεισών 
περιοχών.

• Ο Ολοκληρωμένος Χωροταξικός Σχεδιασμός, είναι η πυξίδα νια την 
συντετανυένη πορεία και εξέλιξη των ανθρώπων και των παραγωγικών τους 

δραστηριοτήτων μέσα στο χώρο και στο χρόνο.

Μπορεί και πρέπει να προσδιορίσει το όραμα, τους στόχους και τις μεγάλες 
αποφάσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από:

>  Την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων

> Την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

> Την ισόρροπη και αρμονική ανάδειξη των οικολογικών και πολιτιστικών 

αποθεμάτων, τους κρίσιμους συνδυασμούς και τις συσχετίσεις ανάμεσα στον 
πρωτογενή, το δευτερογενή και το τριτογενή τομέα της οικονομίας.

>  Την ιεράρχηση των έργων για μια σύγχρονη υποδομή και των έργων πνοής για 

μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.



• Η προτεραιότητα γωροταξικής πολιτικής αφορά:

> Εφαρμογή του νόμου 2742/1999 για τον χωροταξικό σχεδίασμά και την αειφόρο 

ανάπτυξη και ειδικότερα των διατάξεων εκείνων που αναφέρονται στα μέσα- 

εργαλεία εφαρμογής του σχεδιασμού.

Συγκεκριμένα πρέπει να γίνει ενεργοποίηση των διατάξεων για τον καθορισμό 

των ζωνών ειδικών χωρικών παρεμβάσεων (ΕΧΠ) που αφορούν αποκλειστικά 

περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και οι οποίες 

περιλαμβάνουν διάφορα κίνητρα και άλλα χρήσιμα και αναξιοποίητα μέχρι 

σήμερα μέτρα.

> Είναι επιτακτική ανάγκη να δοκιμαστεί το θεσμικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τα 

Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού τα οποία είναι ήδη 

θεσμοθετημένα.

> Ενεργοποίηση των μέτρων που συνεπάγεται η εφαουονή της Διεθνούς 

Σύμβασης νια την Απερήυωση που έχει υπογράψει και επικυρώσει η 

κυβέρνηση και το Ελληνικό Κοινοβούλιο αντιστοίχως.

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και χαρτογραφήσεις ιδιαίτερα 

μεγάλο μέρος της κεντρικής και νότιας Ελλάδας βρίσκεται ήδη σε κίνδυνο 

απερήμωσης και ειδικά η Πελοπόννησος. •

• Παράλληλα θα προωθηθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα:

> η κατάρτιση Δασολογίου και η έκδοση Δασικών χαρτών

> η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου κατά προτεραιότητα

> Ειδική Χωροταξική Μελέτη ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών με 

προτεραιότητα εκείνες που έχουν πληγεί, με στόχο την ανάπτυξη των 

παραγωγικών τους δραστηριοτήτων με παράλληλη προστασία του ευαίσθητου 

φυσικού περιβάλλοντος.

7. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ_______________________

• Η άμεση και κατά προτεραιότητα αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις 
καμένες δασικές εκτάσεις, όχι απλά με την τυπική και Συνταγματική απαίτηση για 

την κήρυξή τους σε αναδασωτέες, αλλά με την έννοια ενός ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού μελετών και εκτέλεσης έργων υποδομής,.

> Είναι απόλυτη προτεραιότητα να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς ένα 

δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, η αναδάσωση των περιοχών αυτών,

> η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και από πλημμύρες,

> η κατασκευή των απαραίτητων και αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών έργων 

(ταμιευτήρες νερού, λιμνοδεξαμενές, φράγματα και ομβροδεξαμενές). Η Κύπρος 
αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα.

• Έτσι και μόνον έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί η προσφορά νερού για άρδευση και 

για λοιπές χρήσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και στο σχεδίασμά και την 

εκτέλεση έργων βελτίωσης βοσκοτόπων, με προτεραιότητα στις περιοχές που δεν 

κάηκαν, έτσι ώστε σταδιακά να αποκτηθούν οι απαραίτητες εκτάσεις για τη 
βόσκηση του ζωικού κεφαλαίου.

• Τα κύρια βήματα της οικολογικής παρέμβασης είναι:

> Κήρυξη της έκτασης ακ αναδασωτέας. Προβλέπεται από το Σύνταγμα και 

αποτελεί υποχρέωση του Γ.Γ. Περιφέρειας το αργότερο σε τρεις μήνες μετά την 

πυρκαγιά να προχωρήσει στη κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας.

Η κήρυξη πρέπει να είναι συγκεκριμένη σε ότι αφορά τις αγροτικές εκτάσεις, οι 

οποίες περιλαμβάνονται στο περίγραμμα της καμένης έκτασης, οι οποίες 

πρέπει να οριοθετηθούν με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, για να αποφευχθεί 

στο μέλλον η ανάπτυξη βιομηχανίας αποχαρακτηρισμού καμένων δασικών 

εκτάσεων.

> Έκδοση αποφάσεων θεσμικού χαρακτήρα όπως, απαγόρευση Θήρας και 

βόσκησης σε καμένες εκτάσεις καθώς και αποφάσεων προστασίας της φυσικής 

αναγέννησης του δάσους.

> Φύλαξη της περιογής με προσωπικό μόνιμο και εποχικό το οποίο θα 
προέρχεται από τις πληγείσες περιοχές.

> Τεχνητή αναδάσωση περιοχών όπου έχει αποτύχει η φυσική αναγέννηση του 

δάσους.



• Οι εργασίες αναδάσωσης θα γίνονται με εργατοτεχνικό και επιστημονικό
προσωπικό που θα προέρχεται από τις πληγείσες περιοχές.

>  Περιμετρικά των οικιστικών ενοτήτων αντιπυρικές ζώνες και ζώνες με 

πλατύφυλλα είδη ανθεκτικά στην πυρκαγιά που θα προκύψουν μετά από 

επιλεκτικές αναδασώσεις.

>  Συγκέντρωση των νερών σε λιμνοδεξαμενές και προστασία των υδρολογικών 

λεκανών.

> Ειδική αντιμετώπιση του ζητήματος επαναφοράς του οικοσυστήματος στην 

περιοχή Ταϋγέτου, Πάρνωνα, Καϊάφα που είναι περιοχές Natura, με ειδικότερα 

μέτρα που προβλέπονται στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που έχουν 

εκπονηθεί.

> Διασφάλιση εποχικής εργασίας στο δάσος στους κατοίκους των περιοχών που 

έχουν πληγεί για εργασίες που αφορούν την καλλιέργεια και προστασία του 
δάσους.

> Κατασκευή λίθινων φραγμάτων στα πεδινά και καθαρισμός της κοίτης των 

ποταμών, για να μην έχουμε μεταφορά φερτών υλικών προς τα πεδινά και τις 

παραλίες όπως π.χ. στην υδρολογική λεκάνη του Αλφειού.

• Ειδικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και 
συγκράτησης εδαφών:

> Η απογύμνωση του εδάφους από την φυτοκάλυψη, θα έχει άμεσες και 

μακροχρόνιες επιπτώσεις στην αλλαγή του μικροκλίματος των περιοχών, στην 

αύξηση του όγκου και της ταχύτητας αποστράγγισης των βροχοπτώσεων, στην 

μεγάλη μείωση στη επανατροφοδοσία των υπογείων νερών, στην στείρευση ή 

μεγάλη μείωση των πηγαίων αμβλύνσεων. Επίσης μπορεί ενδεχομένως να 

δημιουργηθούν ειδικά κατά τόπους προβλήματα λόγω της διάφορης γεωλογική 
δομής.

• Για τούτο το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και 
Συγκράτησης Εδαφών διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα:

> Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις

Οργανώνονται μεικτά συνεργεία υπαίθρου με γεωλόγους, γεωτεχνικούς, 
γεωχημικούς, τεχνικό προσωπικό του ΙΓΜΕ, μαζί με υπαλλήλους του Δήμου, με 

αντικείμενο την πλήρη καταγραφή όλων των υφισταμένων υδρευτικών 

υποδομών και δειγματοληψίες νερού για ποιοτικό και μικροβιακό έλεγχο. Η 
πιστοποίηση της καταλληλότητας θα γίνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Γεωτεχνικός έλεγχος για τον εντοπισμό των εδαφικών αστοχιών που ήδη έχουν 

προκληθεί ή θα προκληθούν. Περιβαλλοντικός-γεωχημικός έλεγχος των παλιών 

περιοχών ΧΑΔΑ και άλλων χωματερών για την καταγραφή της ρύπανσης της 

περιοχής. Ειδικός έλεγχος των αρχαιολογικών χώρων.

Οι γνωματεύσεις και οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί 
εντός δι μήνου.

> Μεσοπρόθεσμες παοευβάσεκ

Γεωτεχνικές μελέτες: πλήρης τεχνική και γεωλογική χαρτογράφηση των 

περιοχών και προτάσεις μέτρων ήπιων και φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. 

αντιστηρίξεις, ξερολιθιές, φράκτες με κλαδιά και κορμούς δένδρων, δηλαδή 
κλαδοφράγματα και κορμοφράγματα).

Προφράγματα συγκράτησης της επιφανειακής απορροής, στα πρανή ανάλογα 
με την λιθολογική τους σύσταση.

> Υδρονεωλονικές Μελέτες

Θα κατασκευαστούν στα όρια των Δήμων, περιοχές για διάνοιξη 

υδρογεωτρήσεων ενίσχυσης των υδατικών πόρων. Θα διερευνηθούν οι 

δυνατότητες εμπλουτισμού των υπογείων νερών λόγω της μείωσης της 

κατείδυσης των βροχοπτώσεων στα υδροπερατά πετρώματα.

> Περιβαλλοντικές Μελέτες

Θα μελετηθούν όλες οι χωματερές για την διαπίστωση της γεωχημικής 

ρύπανσης από τα απόβλητα.

Πιθανόν αναλόγως με τα συμπεράσματα των Μελετών να υποδειχθούν νέες 
θέσεις για τους χώρους Υγειονομικής Διάθεσης Απορριμμάτων μετά από την 

ενεργοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης.



8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ________________________________________

8.1 Αποκατάσταση των ζημιών στα μνημεία, τα μουσεία, τους ναούς και τα 

διατηρητέα κτίρια

• Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πυρκαγιές στο πολιτιστικό 

απόθεμα των περιοχών που έπληγησαν είναι πολλά, σοβαρά και σε 

ορισμένες περιπτώσεις -όπως στον πολιτιστικό ιστό της Δυτικής 

Πελοποννήσου- εξαιρετικά επείγοντα.

• Άμεσες προτεραιότητες:

> Άμεση καταγραφή του συνόλου των ζημιών που έχουν υποστεί οι αρχαιολογικοί 

χώροι και τα μνημεία, συμπεριλαμβανομένων των βυζαντινών και 

μεταβυζαντινών εκκλησιών καθώς και των διατηρητέων κτιρίων.

> Χρηματοδότηση των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αποκατάσταση 

του συνόλου των ζημιών που θα προκύψουν από την καταγραφή με 

προτεραιότητα ανάλογη του βαθμού επικινδυνότητας.

> Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος με την εκπόνηση προγραμμάτων 

πολιτιστικών διαδρομών με την αξιοποίηση των διαχρονικών μονοπατιών με 

στόχο την δημιουργία και προσέλκυση πεζοπορικού και πολιτιστικού 

τουρισμού.

> Εκπόνηση ειδικού προγράμματος για τη Μάνη, με την αποκατάσταση των 

σημαντικών κτιρίων, με την δημιουργία περιπάτων και με την διεύρυνση του 

υφιστάμενου δικτύου μουσείων.

Ειδικά για τους αρχαιολογικούς χώρους, θα γίνουν μελέτες από εξειδικευμένους

γεωλόγους πετρογράφους, ώστε να προταθούν με την βοήθεια οι αναγκαίες δράσεις.

8.2 Ειδικό Πρόγραμμα για την Αρχαία Ολυμπία 

Εκπόνηση ειδικού προγράμματος με τα εξής στάδια:

> Επειγόντως πρέπει να γίνουν αντιπληυυυοικά έρνα και καθαρισυός της κοίτης του 

Αλφειού (ο αρχαιολογικός χώρος κινδυνεύει υε την πρώτη βροχή).

> Καθαρισμός και συντήρηση των αρχαίων καταλοίπων που υπέστησαν ζημιά από τη 

φωτιά και κυρίως από τους καπνούς.

> Άμεση αποκατάσταση του Λόφου του Κρονίου και του περιβάλλοντος χώρου της 

Ολυμπιακής Ακαδημίας, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

9. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης πρέπει να έχει ως 
απαραίτητη συνιστώσα την δρομολόγηση και επιτάχυνση σειράς Μεγάλων Έργων και 

Έργων Σύγχρονων Υποδομών που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα της περιοχής 
και θα υποστηρίξουν το νέο πρότυπο ανάπτυξης που θα εφαρμοστεί, με κύρια έργα:

• Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής προτεραιότητες:

> Την επιτάχυνση της κατασκευής του Νότιου Δυτικού Άξονα Πάτρα -  Πύργο - 
Τσακώνα - Καλαμάτα.

> Την επιτάχυνση της κατασκευής του Οδικού Δικτύου Τρίπολη -  Μεγαλόπολη -  
Τσάκωνα -  Καλαμάτα.

(Υπενθυμίζουμε ότι αυτοί οι δύο Οδικοί Αξονες έχουν σχεδιαστεί και δημοπρατηθεί, 

τον Ιανουάριο του 2001 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με διασφαλισμένους 

πόρους στο Γ' ΚΠΣ, ως Συγχρηματοδοτούμενα Έργα ενταγμένα στα Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα).

>  Την αποκατάσταση και αναβάθμιση του εσωτερικού οδικού δικτύου της Ηλείας, της 
Μεσσηνίας, της Αρκαδίας, της Αχαίας και της Εύβοιας.

> Την κατασκευή αεροδρομίου στην Ηλεία με στόχο την βελτίωση της διασύνδεσης 

του Νομού και της ευρύτερης περιοχής με τη λοιπή χώρα και το εξωτερικό.

> Την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής της Δυτικής Πελοποννήσου.

> Τον εκσυγχρονισμό και επέκταση των λιμανιών του Κατακόλου και της Κυλλήνης.

> Τον ολοκληρωμένο σχεδίασμά και την ταχύτατη προώθηση του οριζόντιου Οδικού 

Δικτύου της Πελοποννήσου που θα ενώνει τόπους πολιτισμού και οικοσυστημάτων 

από τον Πύργο, Ολυμπία, Τρίπολη (Μαντινεία -  Τεγέα), Νεμέα, Μυκήνες, Άργος, 

Ναύπλιο μέχρι Επίδαυρο και από Τρίπολη - Σπάρτη μέχρι Μυστρά.

> Τον ολοκληρωμένο σχεδίασμά και την ταχύτατη προώθηση δράσεων και 

υποδομών για την ύδρευση, για την Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων και 

για τον Βιολογικό Καθαρισμό.



10. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ

• Η κοστολόγηση του Σχεδίου δεν είναι εφικτή στην παρούσα φάση λόγω της 

μη καταγραφής της έκτασης των ζημιών. Ανεξαρτήτως όμως κόστους, η 

ανασυγκρότηση και σωτηρία των πληγεισών περιοχών συνιστά μια εθνική 

υποχρέωσή μας.

• Η προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση του σχεδίου θα 

επικεντρωθεί στους εξής άξονες:

> Διεκδίκηση και εξασφάλιση σημαντικής οικονομικής ενίσχυσης στην Ελλάδα 

από την Ε.Ε. με κάθε τρόπο, με συγκεκριμένους πόρους από συγκεκριμένα 

Ταμεία και αντίστοιχες Πολιτικές και Ειδικές Δράσεις της Ένωσης.

Μπορούν να γίνουν αναφορές στα Ταμεία της Ε.Ε. όπως το Ταμείο 

Αλληλεγγύης, το Ταμείο Συνοχής, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τις Ειδικές Δράσεις 

με πόρους για το Περιβάλλον, για τον Πολιτισμό, για την Απασχόληση.

> Διεκδίκηση διαφοροποίησης Κανόνων και Κανονισμών της Ε.Ε. για την 

σχεδιασμένη αντιμετώπιση της κρίσης με θετικό και αποτελεσματικό τρόπο.

> Οι πόροι του Π ΚΠΣ, που δεν θα απορροφηθούν, να μην «χαθούν» για την 

Ελλάδα και να μην επιστραφούν στην Ε.Ε.

Αντιθέτως, να παραμείνουν στην Ελλάδα σε ένα «Ειδικό Ταμείο» ή σε ένα 

«Ειδικό Λογαριασμό» ως διαθέσιμοι πόροι δεσμευμένοι για την Κοινωνική, 

Οικονομική, Οικολογική ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών.

> Τροποποίηση των υπό διαπραγμάτευση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 

(Δ’ ΚΠΣ) για τη ενίσχυση της χρηματοδότησης των μέτρων του Σχεδίου 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης των πυρόπληκτων περιοχών.

> Εξεύρεση άλλων διεθνών πηγών χρηματοδότησης, ιδίως για την πολιτιστική 

κληρονομιά.

> Αξιοποίηση με Διαφάνεια και Δημόσια Λογοδοσία των χρημάτων, των παροχών 

και των συγκεκριμένων προσφορών Φορέων, Ιδιωτών και Ιδρυμάτων που 

έχουν κατατεθεί και κατατίθενται στο Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών.

> Το 10% της Ετήσιας Κρατικής Δαπάνης προς τα Κόμματα για χρονική περίοδο 

5 χρόνια.

> Το 20% της Ετήσιας Διαφημιστικής Δαπάνης του κάθε Υπουργείου και του κάθε 

Δημόσιου Οργανισμού για χρονική περίοδο 5 χρόνια.

• Όμως, το ουσιαστικότερο στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί είναι πως η 
χρηματοδότηση ενός Προγράμματος Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης των 
πυρόπληκτων περιοχών είναι απολύτως συμβατή με το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Το προγραμματικό πλαίσιο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ προβλέπει την αύξηση 

των Δημοσίων Επενδύσεων σε τουλάχιστον 5% από το 4,2% που είναι σταθερά 
παγωμένες το διάστημα 2005-2007.

Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 1,6 δις € ετησίως, δηλαδή ένα ποσό 

ιδιαίτερα υψηλό που προορίζονται για τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών 

αναγκών της χώρας και των Προγραμμάτων Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, 

συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης των 

πυρόπληκτων περιοχών.



11. ΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

• Η αξιόπιστη υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου και σύνθετου σχεδίου προϋποθέτει 

μια έκτακτη προσπάθεια για την επιχειρησιακή εφαρμογή του.

Οι απαιτήσεις ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση τις διοικητικές ικανότητες των φορέων 

της τοπικής κοινωνίας ενώ παράλληλα το κεντρικό κράτος πρέπει να αναλάβει την 

εθνική ευθύνη που του αναλογεί να ηγηθεί της επιχείρησης σωτηρίας και 

αναγέννησης της περιοχής.

Για το λόγο αυτό προβλέπουμε τη σύσταση ενός αυτόνομου, ευέλικτου και άρτια 

στελεχωμένου Ειδικού Φορέα ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών, κατά 

τα πρότυπα της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων, που θα 

αναλάβει τη διαχείριση του συνόλου του σχεδίου ώστε να επιτευχθεί αξιόπιστη και 
αποτελεσματική εφαρμογή του.

Στο φορέα αυτό θα υπάρχει ευρεία συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων της 

Νομαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οικονομικών και Κοινωνικών 

εταίρων της περιοχής καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.).

• Ο Ειδικός Φορέας, που θα επωμιστεί το βάρος των Ποονοαυυάτων 

Ανακούφισην Αποκατάστασης και Ανασυνκοότησης θα υπάγεται απ’ 
ευθείας στον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά το πρότυπο της Ολυμπιάδας την 
περίοδο 2000-2004.

12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ  
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

• Οι φορείς της Νουαργιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν και 
πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο Σχεδίασμά και την 

Υλοποίηση κάθε πτυχής των Προγραμμάτων Ανακούφισης, Αποκατάστασης 

και Ανασυγκρότησης.

• Για τούτο η ροή της γρηυατοδότησής τους από την Κεντρική Κυβέρνηση και 
τα Υπουργεία αποτελεί επιτακτική ανάνκη να είναι απρόσκοπτη.

13. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

• Η σωτηρία και αναγέννηση των πυρόπληκτων περιοχών πρέπει να εγγράφει στο 
πλαίσιο μιας εθνικής προσπάθειας αλληλεγγύης προς τις περιοχές και τους 
πληθυσμούς της.

• Στο πλαίσιο αυτό, θα αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης του 
Εθελοντισμού και της κινητοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο τη 

στήριξη της εφαρμογής του σχεδίου ανασυγκρότησης, την αναζωογόνηση της 

περιοχής και την προσέλκυση σημαντικού αριθμού επισκεπτών σε σταθερή βάση.

• Στην ίδια κατεύθυνση θα ορνανωθούν συστηματικές επισκέψεις Σχολείων, 

Μαθητών και Φοιτητών και θα διαμορφωθούν ειδικές εγκαταστάσεις φιλοξενίας 

-κατά προτεραιότητα στα μη χρησιμοποιούμενα σχολεία της περιοχής- των 
Εθελοντών επισκεπτών.

• Είναι αναγκαίο ως έκφραση διαχρονικής αλληλεγγύης τα Σχολεία, τα 

Γυμνάσια και τα Λύκεια να υιοθετήσουν από έναν Οικισμό, για τα επόμενα 

δέκα χρόνια.

Επίσης, είναι αναγκαίο ως έκφραση διαχρονικής αλληλεγγύης οι Δήμοι και οι 
Οικισμοί να «αδελφοποιηθούν» με Οικισμούς των πυρόπληκτων περιοχών, 
για τα επόμενα δέκα χρόνια.



14. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας αποτελεί παράλληλα παγκόσμια και οικουμενική 

κληρονομιά. Το ενδιαφέρον που επέδειξε η διεθνής κοινότητα για το πλήγμα που 

υπέστη η Αρχαία Ολυμπία είναι ενδεικτικό της συγκίνησης που προκλήθηκε στη διεθνή 

κοινή γνώμη.

Το ΠΑΣΟΚ θα ηγηθεί μιας διεθνούς πρωτοβουλίας για την προστασία και ανάδειξη της 

κληρονομιάς αυτής με την συνδρομή των Διεθνών Οργανισμών (OHE, UNESCO, ΔΟΕ) 

για την εξασφάλιση οικονομικής στήριξης και διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της 

οργανωμένης αυτής προσπάθειας.

Η πρωτοβουλία αυτή θα στοχεύει παράλληλη στη προς το εξωτερικό προβολή της 

περιοχής και την ενίσχυση της διεθνούς ταυτότητάς της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ__________________

• Κατά την εφαρμογή της πρώτης φάσης του Σχεδίου έκτακτης παρέμβασης 

προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα για την άμεση ενίσχυση και για την 
ανακούφιση των πυρόπληκτων.

Όλα αυτά τα υέτρα σηματοδοτούν παρευβάσεκ και δοάσεκ που ένουν touc 

εξής τρεις στόχους:

> Να αντιμετωπισθούν αμέσως τα ζωτικά προβλήματα των κατοίκων με αιχμή τις 
πρώτες ανάγκες, τη στέγαση και τη διατροφή τους.

> Να δημιουργηθούν οι πρώτες προϋποθέσεις έτσι ώστε κατά το μεταβατικό στάδιο 

να οργανωθεί και να διασφαλιστεί ένα κεκτημένο ζωής των αγροτών και όλων 
κατοίκων της περιοχής.

> Να παραμείνει ο πληθυσμός κυρίως στους οικισμούς, αλλά και στις γειτονικές 

πόλεις των Νομών μέσα από την επαναφορά της Κοινωνικής και της Οικονομικής 
ζωής σε ένα ομαλό ρυθμό.

> Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες και οι όροι για να εκδηλωθεί μια τοπική 

και υπερτοπική κοινωνική αλληλεγγύη και συμπαράσταση και για να μην 

καταρρεύσει ο παραγωγικός ιστός στην περιοχή.

> Να ενισχυθούν και να αναζωογονηθούν οι επιχειρήσεις, οι παραγωγικές 

δραστηριότητες και το κέντρο αγοράς της περιοχής.

> Να σταθεροποιηθούν και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Στέγαση -  Διατροφή

• Η δωρεάν παροχή στέγασης και διατροφής καλύπτει όσο χρονικό διάστημα οι 
συνθήκες το επιβάλλουν.

• Ειδικότερα νια τη στέγαση, κατά την μεταβατική περίοδο τικ  έκτακτης 

ανάνκιχ όσοι έχασαν την οικία τους ή δεν μπορούν να κατοικήσουν σε αυτήν θα 

έχουν εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής.

• Οι εναλλακτικές επιλογές, αναφέρονται σε λυόμενα, διαμονή σε ξενοδοχεία, 
επιδότηση ενοικίου και επιδότηση συγκατοίκησης και φιλοξενίας.

• Για την επιδότηση ενοικίου ή / και συγκατοίκησης προβλέπεται η ενίσχυση 

της κάθε οικογένειας με ποσό που κυμαίνεται, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας 
και χορηγείται στους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών που καταστράφηκαν 

ολοσχερώς ή παρουσιάζουν ζημιές που τις καθιστούν ακατοίκητες.



• Η διάρκεια της επιδότησης θα καλύπτει όλο το διάστημα μέχρι την 

αποπεράτωση me επισκευής / ανακατασκευής με μένιστη διάρκεια touc 9 
μήνες via touc ενοικιαστές και 4 χρόνια νια την περίπτωση me 

ιδιοκατοίκησης.

Επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης
Οικογένειες έως 2 μέλη 300 Ευρώ/μήνα
Οικογένειες με τρία μέλη 400 Ευρώ/μήνα
Οικογένειες με τέσσερα μέλη 500 Ευρώ/μήνα
Οικογένειες με περισσότερα μέλη 600 Ευρώ/μήνα

Μέτρα έκτακτης στήριξης

> Χορήγηση πρρνοιακρύ βοηθήματος πρώτων αναγκών ύψους 3 γιλ. € με

προσαύξηση κατά 1.000 € για τις πολύτεκνες οικογένειες.

> Αποζημίωση οικοσκευής και άμεσων επισκευών, τόσο νια κύριες όσο και 
δευτερεύουσες κατοικίες ιιε 15 γιλ. €

> Αποζημίωση των οικογενειών, που έγασαν μέλη τους υε 30 γιλ. €

> Αποζημίωση τραυματία ρε μόνιμη βλάβη (αναπηρία πάνω από 60%): 20 γιλ. €

> Έκτακτη οικαναμική ενίσγυση Συνταξιούγων ίση με 3 επιπλέον συντάξεις.

> Χορήνηση ποσού διπλάσιου της πλήρους Σύνταξης σε ένα Μέλος κάθε 
Οικογένειας θανόντος από το Ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος.

> Έκτακτη ενίσγυση ανέρνων ίση με 5 μηνιαία επιδόματα (1.835 €) σε όλους 

τους εγγεγραμμένους ανέργους.

> Για τους πυρόπληκτους, αναστολή της καταβολής τρεγουσών εισφορών νια 
2 γρόνια και ρύθμιση όλων των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, όλων 

των Ασφαλιστικών Ταμείων και του ΟΓΑ.

• Φορολογικές ελαφρύνσεις ανεξαρτήτως δραστηριότητας.

• Γ ια όλους touc πυρόπληκτους της γώρας, Φυσικά και νομικά πρόσωπα 

(πολίτες. ανρότες, επιχειρήσεις):

> Αναστολή νια 2 γρόνια της καταβολής Φόρων και των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς την εφορία. Μετά τη λήξη της αναστολής, η καταβολή των 

οφειλών ρυθμίζεται μέχρι και 60 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις.
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^ Αναστολή νια δύο χρόνια της υποβολής δηλώσεων και καταβολής του
ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων. Μετά τη λήξη της αναστολής, η 
καταβολή των οφειλών ρυθμίζεται μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις χωρίς 
προσαυξήσεις.

• Για τα λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα των πυρόπληκτων Νομών της 
γώρας (πολίτες αγρότες, επιγειοήσεκ):

> Αναστολή για 6 μήνες της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 

την εφορία. Μετά τη λήξη της αναστολής, η καταβολή των οφειλών 

ρυθμίζεται μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις.

> Αναστολή για 6 μήνες της υποβολής δηλώσεων και καταβολής του ΦΠΑ και 

λοιπών παρακρατούμενων φόρων. Μετά τη λήξη της αναστολής, η 

καταβολή των οφειλών ρυθμίζεται μέχρι και σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς 
προσαυξήσεις.

• Χρέη προς τις τράπεζες:

• Για όλους touc πυρόπληκτρυς Tnc γώρας, φυσικά και νομικά πρόσωπα 

(πολίτες. αγρότες, επιγειοήσεις):

> Πάγωμα των γρεών προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα νια τρία έτη, γωρίς 

καμία επιβάρυνσή tpuc. Οι τόκοι για την περίοδο αναστολής θα 
καλυφθούν από το κράτος.

> Αναστολή νια ένα γρόνο στην εκτέλεση των πλειστηριασμών και 
των εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.

• Για τα λοιπά (ρυσικά και νομικά πρόσωπα των περιογών που έγουν 

κηρυγθεί πυρόπληκτες, σύμφωνα με το σγετικό Νόμο (πολίτες αγρότες, 
επιγειρήσεκ):

> Πάγωμα των γρεών προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα νια 1 χρόνο, χωρίς 

καμία επιβάρυνσή τους. Οι τόκοι για την περίοδο αναστολής θα 
καλυφθούν από το κράτος.

> Αναστολή 6μηνη στην εκτέλεση των πλειστηριασμών και των εξωστικών 
δικαστικών αποφάσεων.

ΠΑΣΟΚ σελ. 29



• Σπουδαστές - φοιτητές

> Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 500 € το μήνα για ένα χρόνο σε όλους 
τους φοιτητές και σπουδαστές που κατάγονται από πυρόπληκτες περιοχές.

> Δωρεάν σίτιση νια δύο ακαδημαϊκά έτη στους φοιτητέζ που κατάγονται από 
πυρόπληκτες περιοχές.

> Προτεραιότητα στέγασης στις Φοιτητικές εστίεζ νια δύο ακαδημαϊκά έτη
σε φοιτητές που κατάγονται από πυρόπληκτες περιοχές.

> Απαλλαγή από δίδακτρα σε ΙΕΚ που υπάγονται στον PEEK για
σπουδαστές που κατάγονται από πυρόπληκτες περιοχές.

• Για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις:

> Ενίσνυση νια την κάλυψη των άυεσων αναγκών υε το ποσό των 5.000 €.

> Πλήρης επιδότηση του επιτοκίου του κόστους επιχειρηματικών δανείων του 
ΤΕΜΠΕ, από 4% σήμερα.

> Επιδότηση επιτοκίου νια κεφάλαια κίνησης από τις τράπεζες υπό μορφή 
δάνειου διάρκειας 60 μηνών και ύψους έως το 35% του τζίρου του 2006:

• Για δάνεια έως 5000 Ευρώ: 100%

• Για δάνεια έως 20000 Ευρώ: 80%

• Για δάνεια έως 60000 Ευρώ: 50%

• Για δάνεια έως 90000 Ευρώ: 30%

> Κάλυψη κατά 100% από τον ΟΠΕ του κόστους παρουσίας σε διεθνείς 
εκθέσεις μέχρι το τέλος 2009.

• Ειδικά Μέτρα νια τους Πυροσβέστες:

> Επίδουα «κοινωνικής προσφοράς» ίσο προς 3 γιλ. ευρώ σε Πυροσβέστες, 
Εποχιακούς Πυροσβέστες, Πληρώματα Εναερίων Μέσων και Προσωπικού 
Τεχνικής Βάσης. Σε κάθε περίπτωση -και επειδή τα επιδόματα δεν λύνουν το 
πρόβλημα- δεσμευόμαστε για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 
Σώματος, για αναγνώριση της δουλειάς των Πυροσβεστών και πραγματική 
αμοιβή για το έργο που προσφέρουν.

> Το εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών, επιχορηγείται με 
200 χιλ. ευρώ εκτός των προβλεπομένων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

• Ειδικό Πρόνραιιυα Επιγορήνησης του ΟΑΕΔ

> Κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ για απασχόληση 15 
χιλιάδων ανέργων (Πελοπόννησος και Εύβοια) σε επιχειρήσεις που ανήκουν 
σε Δήμους και Νομαρχίες που έχουν κηρυχθεί ως πυρόπληκτες περιοχές.

> Το πρόγραμμα αφορά μεταξύ άλλων όλες τις εργασίες που συναρτώνται με την 
αναδάσωση, και ανασυγκρότηση και αναζωογόνηση της περιοχής.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 έτη και θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα 
εργασίας οι καταγόμενοι από τις πυρόπληκτες περιοχές.


