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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 09-01-2018 με αριθμό 2427 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Γ. ΜΑΝΙΑΤΗ και Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και σε ό,τι μας αφορά, γνωρίζεται ότι στις
αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) εμπίπτουν κυρίως ο
συντονισμός των Φορέων που εμπλέκονται σε έργα, δράσεις και μέτρα πρόληψης και
ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων, καθώς και οι δράσεις για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και των συνεπειών αυτών, προκειμένου να
αποκατασταθεί η καθημερινή λειτουργία των περιοχών που έχουν περιέλθει σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Γ.Π.Π. εξέδωσε το υπ’ αριθ. 7742/01-11-2017 έγγραφο με θέμα
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων», το οποίο περιλαμβάνει, στο πλαίσιο των
προαναφερόμενων, συντονιστικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, για την
από κοινού αντιμετώπιση και διαχείριση των εκτάκτων αναγκών και των συνεπειών που
απορρέουν από την εκδήλωση αυτών. Επιπρόσθετα, ο ως άνω Φορέας, λειτουργώντας
υποστηρικτικά στο έργο των Δήμων στον τομέα διαχείρισης κρίσεων σε τοπικό επίπεδο,
εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη λειτουργία των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων
(Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας, τα οποία συγκροτούνται και λειτουργούν βάσει των
διατάξεων του Ν. 3013/2002 (Φ.Ε.Κ. Α’- 102).
Επίσης, σημειώνεται ότι, κατ’ εφαρμογή του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και με βάση
εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τόσο η Ελληνική Αστυνομία, όσο
και το Πυροσβεστικό Σώμα, προβαίνουν στην, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους, σύνταξη
και επικαιροποίηση, όπου απαιτείται, Ειδικών και μη Σχεδίων (συμπεριλαμβανομένων
σχετικών μνημονίων ενεργειών), για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προέρχονται
από φυσικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες. Μέσω των σχεδίων αυτών, εκδηλώνονται όλες
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εκείνες οι ενέργειες που αφορούν στην κατανομή των αρμοδιοτήτων και στον επακριβή ρόλο
των εμπλεκομένων Φορέων, στα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, κ.λπ..
Στην κατεύθυνση αυτή, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), δρώντας
προληπτικά, εξέδωσε διαταγή προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της, προκειμένου να προβούν σε
καταγραφή των επικίνδυνων σημείων του συνόλου του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της,
ενημερώνοντας εν συνεχεία αυτές τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες.
Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών των πρόσφατων, έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις,
πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, με Αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν οι Δημοτικές Ενότητες Μεγάρων
και Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, η Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου
Ελευσίνας και η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, της
προαναφερθείσας Περιφερειακής Ενότητας, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας για έξι (06) μήνες από την ημέρα εκδήλωσης των αυτών και συγκεκριμένα έως
την 15-05-2018.
Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση του έργου των εμπλεκομένων Φορέων, τη διαχείριση
των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας αιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών την ενεργοποίηση του προγράμματος Copernicus/Emergency Management
Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να παραχθούν χαρτογραφικά
προϊόντα περιοχών που έχουν πληγεί από μεγάλες καταστροφές, όπως οι προαναφερόμενες.
Τέλος, όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, αρμόδια
να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.
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