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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιουλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι που υφίστανται για τους κατοίκους και το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, από την
παραμονή αποβλήτων, απορριμμάτων και επικίνδυνων
υλικών εν γένει, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 και να υλοποιηθούν άμεσα
δράσεις που κατατείνουν στη διασφάλιση της υγείας
των κατοίκων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
3. Τα σχετικά πορίσματα και τις εισηγήσεις των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει
η άμεση και επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων για την
αντιμετώπιση των υφιστάμενων κινδύνων στις ανωτέρω
περιοχές, ιδίως το αριθμ. πρωτ. 47601/23-7-2019 έγγραφο του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών
1. Στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της
23ης Ιουλίου 2018, δύνανται, ενόψει άμεσου κινδύνου
για την ασφάλεια των πολιτών ή για το περιβάλλον,
όπως προκύπτει από εισήγηση φορέα ή υπηρεσίας, να
εκτελούνται με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών οι ακόλουθες αναγκαίες ενέργειες:
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α) Απομάκρυνση απορριμμάτων, αποβλήτων και κάθε
υλικού εν γένει, το οποίο, κατά την κρίση των αρμοδίων
φορέων και υπηρεσιών, είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών ή συνιστά εστία κινδύνου
για μελλοντική φυσική καταστροφή.
β) Έλεγχοι και αποξήλωση αμιάντου από οποιαδήποτε
κατασκευή ή αντικείμενο.
γ) Κάθε αναγκαία ενέργεια αποκατάστασης και ανάπλασης των πληγεισών περιοχών με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών και τη διαφύλαξη του
περιβάλλοντος.
2. Όλες οι απαιτούμενες από την προηγούμενη παράγραφο δράσεις, ιδίως μελέτες, έργα, υπηρεσίες,
εξοπλισμός, δύναται να αναλαμβάνονται με ίδια μέσα
και πόρους από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τομείς, χωρίς καμία
επιβάρυνση του Δημοσίου, κατόπιν εγκρίσεως που παρέχεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτάται στον
δικτυακό τόπο των υπουργείων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών δύνανται να εκπονούνται και
να διενεργούνται περαιτέρω δράσεις αποκατάστασης
και ανάπλασης των πληγεισών περιοχών, να ρυθμίζεται
η διαδικασία εκτέλεσης των ενεργειών του παρόντος
άρθρου, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την
εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο Δεύτερο
Σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Συστήνεται Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την
επωνυμία «Μάτι ξανά», σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση δράσεων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των
πληγεισών περιοχών και τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων τους. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία,
ενδεικτικά, υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις προς
τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων
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αντιμετώπισης κινδύνων και τη διενέργεια δράσεων αποκατάστασης και ανάπλασης των πληγεισών περιοχών, οι
οποίες τίθενται υπόψη των αρμόδιων δημοσίων φορέων
για άμεση υλοποίηση, και ενημερώνει τους πολίτες και
τους αρμόδιους φορείς σχετικά με υφιστάμενα προβλήματα των πληγεισών περιοχών και των κατοίκων τους.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετέχουν εκπρόσωποι των κατοίκων των πληγεισών περιοχών, υπηρεσιακά στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
και των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, των Δήμων Μαραθώνος
και Ραφήνας - Πικερμίου και της Περιφέρειας Αττικής.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία, τους σκοπούς,
τους πόρους και την οικονομική διαχείριση της εταιρείας
και καθορίζεται η συγκρότησή της.
Άρθρο Τρίτο
Κατάρτιση ειδικού χωρικού σχεδίου
Ενόψει άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών ή για το περιβάλλον, όπως προκύπτει από εισήγηση
φορέα ή υπηρεσίας, ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος»
η σύνταξη ειδικού χωρικού σχεδίου για τις περιοχές της
Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
της 23ης Ιουλίου 2018. Κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αφορά διαδικασία κατάρτισης
και αρμοδιότητα, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπογράψει σχετική σύμβαση με
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το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του σχεδίου την 23η Ιουλίου 2020. Για
την υλοποίηση του έργου της παρούσας παραγράφου
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορεί να προβαίνει
σε αναθέσεις κατά παρέκκλιση από τις πάγιες διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν την διαδικασία
αναθέσεως συμβάσεων έργου, υπηρεσίας ή προμήθειας.
Άρθρο Τέταρτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος,
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
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