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ΘΕΜΑ: Αίηεκα θαηοίθωλ Αγίας Ροσκέιες  

τεη.: Με ηελ δηατείρηζε ηοσ δεηήκαηος ηοσ Εζληθού Δρσκού ακαρηάς 

 

Αμηόηηκε θ. Τπνπξγέ, 

 

Βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε πξσηόγλσξεο ζπλζήθεο, αληηκέησπνη κε βηβιηθέο θαηαζηξνθέο ζε έλα κεγάιν ηκήκα ηεο 

ρώξαο καο. 

 

Κάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη παξά ηηο αληημνόηεηεο, σο αξρέο ππνρξενύκαζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ζεζκώλ ηνπ θξάηνπο θαη λα κελ επεξεάζνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ πνιηηώλ γηα ηνπο νπνίνπο 

θέξνπκε επζύλε. 

 

Με ηελ ζθέςε απηή θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ από 5/8/2021 πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 138/Α/5-8-

2021)  πνπ αθνξά ζηε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλνπ ππξθαγηώλ θαη ηελ απαγόξεπζε 

επίζθεςεο θαη δηάζρηζεο ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ ηεο ακαξηάο, ε νπνία παξαηάζεθε έσο ηηο 13/8/2021 θαη ζεβόκελνη 

ηηο λνκνζεηηθέο δεζκεύζεηο, ππαθνύνληαο ζηηο απνθάζεηο θαη ζπζηάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, αηηνύκαζηε ηα εμήο: 

 

Λόγσ ηε πςειήο επηζθεςηκόηεηαο ηνπ Φαξαγγηνύ ηεο ακαξηάο, ην νπνίν είλαη έλαο από ηνπο επηά Δζληθνύο 

Γξπκνύο ηεο ρώξαο θαη ν κεγαιύηεξνο ζε επηζθεςηκόηεηα, λα αληηκεησπίδεηαη κε δηθό ηνπ πξσηόθνιιν ιεηηνπξγίαο. 

 

ε απηό, κία πξόηαζε ζα ήηαλ ε ηνπνζέηεζε θαη δεκηνπξγία κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ζηελ πεξηνρή, νύησο ώζηε λα 

κελ κέλεη θιεηζηόο ζε πεξηπηώζεηο γεληθεπκέλεο απαγόξεπζεο.  Μηαο θαη νη έθηαθηεο ζπλζήθεο καο ππαγνξεύνπλ ηελ 

επίιπζε έθηαθησλ πξνβιεκάησλ ραξαθηεξηζηηθά θαη δξάηηνληαο ηεο επθαηξίαο ηεο δύζθνιεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία 

έρεη επέιζεη ε ρώξα, επηζεκαίλνπκε ηελ ελίζρπζε ηεο δαζνππξόζβεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ θαη ηελ 

κεκνλσκέλε ιήςε απνθάζεσλ αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή. 
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Η δηαρείξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηα πιαίζηα ελόο γεληθόηεξνπ εζληθνύ ζρεδηαζκνύ θαη όρη κεκνλσκέλα, δεκηνπξγεί ηελ 

ππόλνηα αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ, θάηη πνπ ζεσξνύκε όηη κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα 

δηαςεπζηεί. 

 

αο επηζπλάπηνπκε επηζηνιή δηακαξηπξίαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Αγίαο Ρνπκέιεο, ηεο νπνίαο γίλακε απνδέθηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
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