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Βουλή των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2045/14-12-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Μανιάτης, κ.
Γεώργιος Μαυρωτάς και κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, με θέμα «Καταστροφικές πλημμύρες στην
Δυτική Αττική-μέτρα πρόληψης φυσικών καταστροφών και ανακούφισης των πληγέντων», κατά
λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στους Ο.Τ.Α. του Ν. Αττικής αποδόθηκε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων
(Σ.Α.Τ.Α.) για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, το έτος 2017, συνολικό
ποσό 27.369.900,00 €, από το οποίο 1.857.030,00 € αποδόθηκε στους Ο.Τ.Α. της Δυτικής Αττικής.
Επίσης, οι Ο.Τ.Α. του Ν. Αττικής επιχορηγήθηκαν τα έτη 2016 και 2017 με συνολικό ποσό
2.725.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες
(ΣΑΕ055). Ειδικότερα, με τις υπ΄ αριθμ. 39545, 39605/20.11.2017 Αποφάσεις οι Δήμοι ΜάνδραςΕιδυλλίας και Μεγαρέων επιχορηγήθηκαν με ποσό 500.000,00 € και 400.000,00 € αντίστοιχα, για
την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΣΑΕ055).
Όπως γίνεται φανερό από τα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών
ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη εξασφάλισης της απρόσκοπτης, επαρκούς, αλλά και
στοχευμένης, χρηματοδότησης των ΟΤΑ, ώστε οι τελευταίοι να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν
στο ευρύ πεδίο των αρμοδιοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι σχετικές ενέργειες του Υπουργείου
που αφορούν στη διαχείριση της κατάστασης που προήλθε από τις πρόσφατες θεομηνίες σε
πολλές περιοχές της χώρας, ήταν άμεσες και αποτελεσματικές, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει
πως η κυβερνητική στρατηγική εξαντλείται στο πεδίο της εκ των υστέρων ανακούφισης των
πληγεισών κοινοτήτων. Αντιθέτως, ο σχεδιασμός επεκτείνεται και στο κρίσιμο πεδίο της πρόληψης.
Πράγματι, η κληρονομιά αυθαιρεσίας, στρεβλού σχεδιασμού και ολιγωρίας δεκαετιών έχει
δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο συμφερόντων, γραφειοκρατίας, πολυνομίας, διοικητικής
αδράνειας, καθώς και περιβαλλοντικής αδιαφορίας, τον οποίο η σημερινή κυβέρνηση είναι
αποφασισμένη να σπάσει.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής κυβερνητικής επιλογής αποτελεί ο
σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική προστασία. Πράγματι, τα Υπουργεία Εσωτερικών και
Οικονομίας έχουν διαμορφώσει από κοινού ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για το 2018, το οποίο
θα έχει ως στόχευση, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση μικρών αντιπλημμυρικών έργων. Αυτό το
Πρόγραμμα θα λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτά τα οποία οι Περιφέρειες διαχειρίζονται μέσω
των ΠΕΠ, ή τα μεγαλύτερης εμβέλειας έργα που δρομολογούνται. Το Πρόγραμμα θα
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χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα το διαχειρίζεται το Υπουργείο
Εσωτερικών. Ουσιαστικά πρόκειται για στοχευμένο δανεισμό της χώρας, ο οποίος όμως δεν θα
αποπληρώνεται από τους δήμους που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αλλά από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια επιπλέον επιχορήγηση προς τους δήμους,
με στόχο τη μακροπρόθεσμη αντιπλημμυρική τους θωράκιση.
Τέλος, γίνεται φανερό από τα προηγούμενα ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης, και ειδικότερα
του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της πολιτικής
προστασίας είναι διττή. Το πρώτο σκέλος αφορά την εξασφάλιση ταχύτατων αντανακλαστικών
ανταπόκρισης στις άμεσες ανάγκες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και ανακούφισης των
πληγέντων από αυτές, ενώ το δεύτερο αφορά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πρόληψης των
καταστροφών. Ιδίως αναφορικά με τις φυσικές καταστροφές, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι
αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, θα δημιουργεί τέτοιες συνθήκες όλο και συχνότερα. Η
επίκλησή της, επομένως, δεν αποτελεί άλλοθι. Αντιθέτως, επιβάλλεται να προσαρμοστούμε
αναλόγως ενώπιον του συγκεκριμένου σήματος κινδύνου, το οποίο μας θέτει επιτακτικά προ των
ευθυνών μας.
Τέλος και στα πλαίσια της πληρέστερης ενημέρωσης το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί
στην αναζήτηση στοιχείων από την Περιφέρεια Αττικής με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 43005/15-12-2017
έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό
έγγραφο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σελίδα 2 από 2

