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ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΣ:   

1. Γραφείο Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 

email: primeminister@primeminister.gr 

2. Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη 

email: ypourgos@ypes.gov.gr, ypourgos@ypes.gr,  τηλ. 2131313502, 2131313507 

3. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα 

email: gram.anyp@ypes.gr,  τηλ. 2131364901-2-3 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη, 

 email: gperatt@patt.gov.gr, τηλ.  213-2063750, 

   

ΘΕΜΑ: Παράπονα κατοίκων στον τρόπο εφαρμογής και διαχείρισης εκ μέρους του Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου της υπ’ αρ. 33862/06-05-2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από 
φυσικές καταστροφές» (ΦΕΚ 1699 Β΄) 

  

Συνημμένα: 1. Ανακοίνωση αρωγής προς τους πυρόπληκτους από επόμενο πρωί της νύχτας της πυρκαγιάς 

2. Βίντεο Καταγραφής του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου, στο οποίο παρουσιάζονται οι 
απόψεις του Δήμου για την χορήγηση στους κατοίκους της «εφάπαξ χορήγησης επιδόματος 
πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€)» 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

κύριοι Υπουργοί, 

 

κάτοικοι των ορεινών πυρόπληκτων οικισμών της Κοινότητας Πικερμίου και ιδιαιτέρως του πυροπαθούς Ντραφίου 
-που πρόσφατα καταστράφηκε για 4η φορά από την δασική πυρκαγιά της 19-20/7/2022- και ως δημότες  του Δήμου 
Ραφήνας-Πικερμίου, με την παρούσα επιστολή μας διαμαρτυρόμαστε έντονα για τον εμπαιγμό, που υφιστάμεθα 
σχετικά με την «εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600€)» από τον 
Δήμο, που η Πολιτεία έσπευσε να προνοήσει και αιτούμαστε την άμεση και αποτελεσματική παρέμβασή σας για 
την άρση της υπηρεσιακής αυθαιρεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχετικά με τους δικαιούχους και τα κριτήρια 
επιλογής τους, κατά παράβαση της σχετικής ΚΥΑ και με αυθαίρετες ερμηνείες. 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα απόσπασμα από τη Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου, που 
πραγματοποιήθηκε την 10η/10/2022 με προσκεκλημένο τον Δήμαρχο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, όπου, 
αναφορικά με την προαναφερθείσα πυρκαγιά, παρουσιάζει τον Δήμαρχο κ. Ε. Μπουρνούς να ισχυρίζεται αυθαίρετα 
ότι το έκτακτο βοήθημα αμέσων αναγκών των €600, το οποίο η Πολιτεία αποφάσισε και για τον ειδικό αυτόν σκοπό 
κατέθεσε για τους πληγέντες κατοίκους του Δήμου μας, «ΘΑ ΤΟ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ»!! Επικαλείται 
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αυθαίρετους, παραπλανητικούς ή και ψευδείς ισχυρισμούς, όπως για παράδειγμα ότι δεν διακόπηκε η ύδρευση 
στην περιοχή των οικισμών μας, ότι οι συνθήκες ήταν «καλές», ότι «δεν υπήρχαν επικίνδυνες αναθυμιάσεις στην 
ατμόσφαιρα» και κατά συνέπεια μπορούσαμε να μείνουμε στα σπίτια μας την 20η Ιουλίου, παρά το γεγονός ότι 
διατάχθηκε εκκένωση ολόκληρου του οικισμού από την Πολιτική Προστασία, χωρίς καμία περαιτέρω ενημέρωση 
των κατοίκων, παρεμπιπτόντως δε ούτε και λήξη αυτής. 

Ειδικότερα, δηλώνει ότι ουδεμία σχέση έχει «η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού 
εξακοσίων ευρώ (600€)» με την επίσημη εντολή εκκένωσης της περιοχής και την ταλαιπωρία των πυρόπληκτων 
κατοίκων την 19η Ιουλίου (πρώτη ημέρα της διήμερης πυρκαγιάς), διότι ΔΕΝ την ζήτησε ο Δήμος αλλά το αρμόδιο 
Υπουργείο, και ότι υπήρχαν διαθέσιμα καταλύματα για δωρεάν παραμονή σε κατάλογο ξενοδοχείων, που 
δημοσιεύτηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όσων δεν είχαν κάπου να 
διανυκτερεύσουν. Τέτοια πληροφορία όμως πρώτη φορά αναφέρεται από τον Δήμο, πρώτη φορά την 
πληροφορούνται οι κάτοικοι, αν και ήταν εν γνώσει της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ότι όλοι οι κάτοικοι είχαμε 
μεταβεί σε δύο υπαίθριους χώρους στάθμευσης παραπλεύρως της Λ. Μαραθώνος, προκειμένου να περάσουμε την 
νύχτα, όπου δεν εμφανίστηκε ουδείς από τον Δήμο να μας ενημερώσει σχετικά.  Σήμερα δε, αναζητώντας αυτήν την 
ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, διαπιστώσαμε ότι αναρτήθηκε νυχτερινές ώρες (της πρώτης 
νύχτας της πυρκαγιάς) και ενώ είμασταν απληροφόρητοι και αβοήθητοι σε συνθήκες πανικού προσπαθώντας να 
αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες μας και τις ιδιαίτερα τις ανάγκες των μικρών παιδιών, επιπρόσθετα δε η ανακοίνωση 
κάνει αναφορά ότι «οι πολίτες να επικοινωνήσουν (την επόμενη δηλαδή ημέρα) από ώρα 08.00-22:00, στο 
τηλεφωνικό κέντρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (2131510100 – 08:00-22:00) και να αιτηθούν 
της αρωγής». Επομένως, σε ποια φροντίδα αναφέρεται ο Δήμος για την πρώτη νύχτα της πυρκαγιάς και εξ αιτίας 
αυτής αρνείται την έγκριση του δικαιώματος χορήγησης του επιδόματος των 600€; Απαντήστε, με την ευθύνη που 
πρέπει να διακρίνει τις σχέσεις πολίτη και κράτους! 

Επίσης ισχυρίστηκε ότι ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ να ενημερωθεί ειδικά και μόνο για την νύχτα της 20ης Ιουλίου για 
το ποιες κατοικίες δεν είχαν ρεύμα, θεωρώντας αυθαίρετα ότι μόνο αυτοί οι κάτοικοι δικαιολογούνταν να μην 
μπορούν να διανυκτερεύσουν στην κατοικία τους και αυτές μόνο οι κατοικίες θα εγκριθούν για να λάβουν το 
επίδομα των 600€. Ωστόσο ας σημειωθεί ότι, δεδομένων των καταστροφών όλων των μετασχηματιστών του 
ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή αλλά και των πολλών αναζωπυρώσεων, η ηλεκτροδότηση σε πολλά οικοδομικά τετράγωνα 
αποκαταστάθηκε τουλάχιστον 48 ώρες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς (και αυτό τμηματικά και πέραν των δύο 
ημερών κατά περίπτωση), ενώ όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες εντός του οικισμού αποκαταστάθηκαν μετά μια 
εβδομάδα ή και αρκετά αργότερα. 

Αυτή την πρωτοφανή και αυθαίρετη προϋπόθεση, δηλαδή την απουσία ηλεκτροδότησης  και  μόνο κατά την νύχτα 
της 20ης Ιουλίου, που την καθιστά ως την μόνη αναγκαία και ικανή συνθήκη προκειμένου ο Δήμος να εγκρίνει την 
παροχή του επιδόματος πρώτων αναγκών, εμείς οι πυρόπληκτοι κάτοικοι την ακούμε για ΠΡΩΤΗ φορά, ενώ 
πολλάκις ενοχλήσαμε τον Δήμο σε παρελθόντα χρόνο να μας εξηγήσει ποιοι πρέπει να κάνουν την ανάλογη Αίτηση 
και οι αρμόδιες υπηρεσίες μας πληροφορούσαν ότι "όλοι όσοι εκκενώσαμε τους οικισμούς μας"!. Ως εκ τούτου 
σπεύσαμε με μία και δύο και τρείς επισκέψεις μας στον Δήμο να καταθέσουμε όλα τα δικαιολογητικά που μας 
ζητούσαν καθώς και τις δηλώσεις πρόσβασης και επεξεργασίας των προσωπικών μας δεδομένων, ενώ τώρα 
αποδεικνύεται ότι ήταν άσκοπο και άλλες ήταν οι προθέσεις του Δήμου! Αναζητήσαμε δε την αντίστοιχη 
δημοσιευμένη απόφαση του Δήμου, αλλά δεν υπάρχει τίποτα σχετικό με τις πρωτοφανείς προϋποθέσεις που 
ακούσαμε στο Κοινοτικό Συμβούλιο του Πικερμίου δια στόματος Δημάρχου, περί διακοπής ρεύματος στους 
δρόμους των οικισμών μας και μόνο την δεύτερη νύχτα της πυρκαγιάς ως απαραίτητη προϋπόθεσης έγκρισης του 
επιδόματος των 600€, παρά μόνο αυτές οι προφορικές και βιντεοσκοπημένες δηλώσεις του Δημάρχου, οι οποίες 
μας έχουν αναστατώσει και μας έχουν ευτελίσει ως κατοίκους, πρωτίστως όμως ως πολίτες, διαρρηγνύοντας την 
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους. 

Όπως θα διαπιστώσετε, συνεχίζει να φέρεται απαξιωτικά, προσβλητικά προς εμάς, τους κατοίκους της περιοχής 
δημοτικής ευθύνης του, από τους οποίους όμως εισπράττει υψηλά δημοτικά τέλη, φόρους κλπ., ΧΩΡΙΣ  να 
ανταποκρίνεται ούτε στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του. Μάλιστα, κατά παράβαση της νομοθεσίας, που προβλέπει 
δημοτική αποψίλωση πυρασφάλειας σε κοινοχρήστους χώρους και αδόμητα μη αποψιλωμένα οικόπεδα μέχρι την 
30/4/2022 και παρά τις διαρκείς γραπτές και προφορικές παραινέσεις των κατοίκων των οικισμών του Πικερμίου, 
αρνήθηκε να προβεί σε μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα αυτή η συσσωρευμένη καύσιμη ύλη να συντελέσει 
στην συντήρηση και επέκταση της πυρκαγιάς σε ολόκληρο τον οικισμό του Ντραφίου και μέρος του οικισμού της 



Διώνης. Ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν συσσωρευμένα βλαστικά υπολείμματα της πυρκαγιάς, τα 
οποία προέρχονται από την κοπή δένδρων από συνεργεία του Δήμου και μάλιστα σε κεντρικούς δρόμους, όπως για 
παράδειγμα οι Λεωφόροι Δωριέων και Αχαιών. Ο οικισμός μας, ενώ είναι χαρακτηρισμένος ως "Πρότυπος 
Πολιτεία", δείχνει εικόνα εγκατάλειψης, με υπαιτιότητα του Δημάρχου. Αυτά μπορεί να τα διαπιστώσει 
οποιοδήποτε κάνει μια βόλτα στην περιοχή μας.  

Επειδή η αγανάκτηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο, για την αντιμετώπιση της περιοχής μας αλλά και αυτής της 
αξιοπρέπειας των κατοίκων σε στιγμές εξαιρετικά επώδυνες και δυσχερείς, από τον συγκεκριμένο Δήμαρχο, 
παρακαλούμε θερμά να επέμβετε, ειδικά μάλιστα σε ό,τι αφορά την καταβολή του έκτακτου βοηθήματος αμέσων 
αναγκών των €600, διότι, παρά τα διαδικαστικά προσχήματα που ως συνήθως επικαλείται, υπάρχει η αίσθηση της 
έναντι των κατοίκων πλήρους αδιαφορίας και πλημμελούς διεκπεραίωσης από τις αρμόδιες Δημοτικές αρχές και 
υπηρεσίες. 

Ζητούμε δε από τις Υπηρεσίες σας, ως οφείλουν, να ερμηνεύσουν την εγκύκλιο και να αποδώσουν σε εμάς τους 
κατοίκους, την ορθή ερμηνεία της και να μην επιτρέψουν περιθώρια αυθαίρετης ερμηνείας ή παρερμηνείας από τα 
όργανα εκτέλεσής της (Δήμος).  

Επιπρόσθετα ζητούμε για λόγους διαφάνειας στο ευαίσθητο αυτό θέμα οικονομικής συνδρομής της Πολιτείας, οι 
Υπηρεσίες σας να παρέμβουν με σαφείς και κατάλληλες οδηγίες για την δημοσιοποίηση όλων των ιδιοκτησιών της 
Κοινότητας Πικερμίου, που ως δικαιούχοι θα τύχουν της εφάπαξ χορήγησης επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών 
ποσού εξακοσίων ευρώ (600€). 

Τέλος, αφού σας διαβεβαιώσουμε ότι στην παρούσα επιστολή έχουν συναινέσει επωνύμως πολλές εκατοντάδες 
κάτοικοι των οικισμών Ντραφίου και Διώνης (που εξαναγκάσθηκαν σε εκκένωση και απομάκρυνση), να σας 
ενημερώσουμε ότι για λόγους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων δεν επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή, 
ο σχετικός ονομαστικός πίνακας των στοιχείων των κατοίκων, παραμένει όμως στην διάθεση του Υπουργείου 
εφόσον κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί να κατατεθεί αναλυτικά και σε συνέχεια των όσων ορίζονται από το GDPR  
(N.4624/2019).  

Οι κάτοικοι που έχουν συναινέσει ονομαστικά στην παρούσα, ουδόλως απεμπολούν εαυτούς των από το δικαίωμα 
της χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων του ν.δ/τος 57/1973 και συγκεκριμένα του επιδόματος πρώτων βιοτικών 
αναγκών, ύψους 600,00 € (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 1 παρ. 1) και όπως ευκρινώς και αναλυτικά έχει περιγράψει 
το Υπουργείο Εσωτερικών με την αρ.πρωτ. 66511/25-09-2011 διευκρινιστική του ότι, «η παραμονή τους στην 
κατοικία τους θεωρείται αδύνατη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών 
αναγκών τους (π.χ. προσωρινή διαμονή - διατροφή - ρουχισμός)». 

 

Εκ μέρους κατοίκων των ορεινών οικισμών Πικερμίου* 

1. Γιώργος Οικονόμου, (peiraiotisg@yahoo.gr) 
2. Μελίτα Στάθη, (melitastathi@hotmail.com) 
3. Γιολάντα Σαλαπάτα,(ysalap@iit.demokritos.gr) 
4. Καλλιόπη Μιχελάκη, (kritikimatia@gmail.com) 

 

Διαβεβαιώνουμε ότι στην παρούσα επιστολή συναινούν επωνύμως πολλές εκατοντάδες κάτοικοι των οικισμών Ντραφίου και 
Διώνης (που εξαναγκάσθηκαν σε εκκένωση και απομάκρυνση) και ενημερώσουμε ότι για λόγους επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων δεν επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή ο σχετικός ονομαστικός πίνακας των στοιχείων των κατοίκων, παραμένει 
όμως στην διάθεση του Υπουργείου εφόσον κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί να κατατεθεί αναλυτικά και σε συνέχεια των όσων 
ορίζονται από το GDPR  (N.4624/2019).  

Οι κάτοικοι που έχουν συναινέσει ονομαστικά στην παρούσα, ουδόλως απεμπολούν εαυτούς των από το δικαίωμα της 
χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων του ν.δ/τος 57/1973 και συγκεκριμένα του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, ύψους 
600,00 € (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 1 παρ. 1) και όπως ευκρινώς και αναλυτικά έχει περιγράψει το Υπουργείο Εσωτερικών με 
την αρ.πρωτ. 66511/25-09-2011 διευκρινιστική του ότι, «η παραμονή τους στην κατοικία τους θεωρείται αδύνατη, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών τους (π.χ. προσωρινή διαμονή - διατροφή 
- ρουχισμός)». 
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Επισυναπτόμενο Νο 1 

 

Ανακοίνωση 

στην οποία αναφέρθηκε ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, ότι την πρώτη νύχτα υπήρξε μέριμνα της διανυκτέρευσης 
των πολιτών από την κεντρική διοίκηση και για τον λόγο αυτό αποποιείται ο Δήμος οποιαδήποτε σχέση έγκρισης 
του επιδόματος των 600€. Αφορά δε τον Δήμο αποκλειστικά και μόνο από το 2ο (δεύτερο) βράδυ της Πυρκαγιάς 

της 19ης Ιουλίου και όχι από το πρώτο βράδυ 

 

 

 

 

  



 

 

Επισυναπτόμενο Νο 2 

 

 

Βίντεο Καταγραφής του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου, στο οποίο παρουσιάζονται οι απόψεις του Δημάρχου 
για την χορήγηση στους κατοίκους της «εφάπαξ χορήγησης επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού 
εξακοσίων ευρώ (600,00€)» 

 

Video_file:   “10-10-2022 Κοιν.Συμβούλιο Πικερμίου για επίδομα 600€.mp4” 

 


