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7-2018 απόφασή της να ασκεί τις αρµοδιότητες της Αυτοτελούς 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας». Οπως φαίνεται και από την 
επικαλούµενη απόφαση, καθώς και από τον επικαιροποιηµένο 
εσωτερικό κανονισµό της Περιφέρειας Αττικής µε ηµεροµηνία 
11/5/2018, η κ. Τσούπρα µπορεί µόνο να µετέχει στο Συντονι-
στικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενο-
τήτων. Οχι να προεδρεύει, όχι να αποφασίζει, όχι να συντονίζει.

Κατόπιν εορτής
Πέραν των παραπάνω, όµως, χιούµορ -και δη µαύρο- φαίνεται 
να κάνει η Περιφέρεια και σχετικά µε τα έργα πρόληψης πυρκα-
γιών. Η αρµοδιότητά της όσον αφορά την αντιπυρική προστα-
σία είναι ο καθαρισµός των οδικών δικτύων από ξερά χόρτα.

Σύµφωνα λοιπόν µε την υπ’ αριθ. 2055/2018 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας, ο διαγωνισµός «για 
την ανάδειξη αναδόχου προληπτικού καθαρισµού, αποψίλω-
σης και αποµάκρυνσης ξηρής φυτικής βλάστησης κατά µήκος 
οδικού δικτύου αρµοδιότητας ΠΕ∆Α για το έτος 2018 και την 
ανάδειξη αναδόχου για την κοπή καλαµιώνων στον υγρότοπο 
της Ψάθας προϋπολογισµού 35.000 ευρώ, συµπεριλαµβανο-
µένου ΦΠΑ» εγκρίθηκε στις 24/7/2018.

Μία ηµέρα δηλαδή µετά τη µεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώ-
θηκε στην περιοχή της Κινέτας, όπου ανήκει και η Ψάθα! Ευ-
λόγως, λοιπόν, το τακτικό µέλος της επιτροπής Φ. Βρύνα και το 
αναπληρωµατικό µέλος Αν. Μεθυµάκη δηλώνουν, όπως ανα-
γράφεται στην απόφαση, λευκό, «διότι ο χρόνος που ήρθε το 
θέµα είναι τέλος καλοκαιριού, ως εκ τούτου είναι εκπρόθεσµη 
κάθε ενέργεια».

Και δεν είναι µόνο ότι οι εγκρίσεις για τα έργα αντιπυρικής 
προστασίας της Περιφέρειας δίδονται «κατόπιν εορτής». Οπως 
προκύπτει από τις αποφάσεις τις Οικονοµικής Επιτροπής, τα κον-
δύλια είναι ελάχιστα σε σχέση µε αυτά που διαθέτει «απλόχερα» 
η Περιφέρεια για άλλες δράσεις. Συνολικά, βάσει όσων έχουν 
αναρτηθεί στη «∆ιαύγεια», για το 2018 οι αποφάσεις που ελή-
φθησαν αφορούν ένα ποσό που δεν ξεπερνά τα 150.000 ευ-
ρώ, όταν για τα έργα «βιτρίνας», όπως είναι το νέο κτίριο της 
Περιφέρειας και το δηµαρχείο της Αγίας Παρασκευής, δίδο-
νται περίπου 40 εκατ. ευρώ.

ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ εγείρονται από την καταγ-
γελία του ευρωβουλευτή Νότη Μαριά στον Real FM 
97.8 και στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή για τη δυ-
νατότητα που έχει εδώ και έναν χρόνο η χώρα μας 
να απορροφήσει ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 1,3 
δισ. ευρώ για πλημμύρες και πυρκαγιές. «Ηδη από 
τις 29 Ιουλίου του 2017 η Ελλάδα μπορούσε να αξι-
οποιήσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις αποζημιώ-
σεις των πληγέντων, είτε είναι πυροπαθείς, είτε σει-
σμοπαθείς, είτε πλημμυροπαθείς. Είχα πει και τότε 
(σ.σ.: μετά τις πλημμύρες της Μάνδρας) ότι ήδη εί-
χαν περάσει τρεις μήνες και η Ελλάδα δεν είχε αξι-
οποιήσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έδινε το δι-
καίωμα στην πατρίδα μας να διαχειριστεί 750 εκατ. 
ευρώ για να μπορέσει να προετοιμάσει αντιπλημ-
μυρικά έργα, έργα αντιπυρικής προστασίας και έρ-
γα που είχαν σχέση με την αντιμετώπιση των φυσι-
κών καταστροφών… Αυτά τα ποσά μέχρι σήμερα 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Ούτε μετά την πλημμύ-
ρα στη Μάνδρα. Μιλούμε για ποσά που είναι από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Επιτρέπεται με τη νέα νομοθεσία κάθε κράτος να 
χρησιμοποιεί το 5% των ποσών που έχει να λάβει 
το διάστημα 2014-2020 και το οποίο είναι 750 εκατ. 
ευρώ», τόνισε ο κ. Μαριάς.

«Εδωσα σήμερα στη δημοσιότητα τι είπε στις 29 
Νοεμβρίου του 2017 η αρμόδια επίτροπος, η κ. Κρέ-
τσου, η οποία αποκάλυψε ότι η Ελλάδα -μαζί με τα 
υπόλοιπα ταμεία- μπορούσε να διεκδικήσει 1,3 δισ. 
εκατ. ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 
και για την κλιματική αλλαγή. Οτι περιμένει από την 
Ελλάδα να της κάνουν προτάσεις, να υποβάλουν 
νέα αναθεωρημένα σχέδια, έτσι ώστε να γίνει αυ-
τή η διαδικασία. Από τον Νοέμβριο η Κομισιόν κα-
λεί την κυβέρνηση να υποβάλει έναν νέο σχεδια-
σμό», προσέθεσε.

Ερωτηθείς ποιος είχε την ευθύνη γι’ αυτό, σημεί-
ωσε: «Η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια, αλλά τον κύριο λόγο τον έχει η κυβέρνηση, η 
οποία διαμορφώνει ένα νέο σχέδιο και το υποβάλλει. 
Ξέρουμε ότι η Καλλιτεχνούπολη, ο Νέος Βουτζάς 
και όλη αυτή η περιοχή είναι πάντα στόχος πυρκα-
γιών κάθε χρόνο. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρ-
χει ένα σχέδιο σοβαρής αντιπυρικής προετοιμασί-
ας, με έργα, αναδασώσεις, αντιπυρικές ζώνες, έτσι 
ώστε να υπάρχει αυτή η πρόληψη για το μέλλον».

«Αγνοήσαμε 
750 εκατ. ευρώ 
για αποζημιώσεις»

ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

 Τη διασφάλιση της επικοινωνίας µετα-
ξύ όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και 
οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την 
απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

 Τον συντονισµό σε περιφερειακό επίπε-
δο της αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών και 
διαχείρισης των συνεπειών που προκαλού-
νται από τις δασικές πυρκαγιές, στο πλαίσιο 
εφαρµογής του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώ-
πισης Εκτακτων Αναγκών Εξαιτίας ∆ασικών 
Πυρκαγιών.

 Την υλοποίηση της δράσης για την οργα-
νωµένη αποµάκρυνση των πολιτών.

 Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργα-
νώσεων Πολιτικής Προστασίας που δρα-
στηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την υπουργική 
απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2016, την 
οποία υπογράφει ο παραιτηθείς αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανα-
συγκρότησης Νίκος Τόσκας, «ο άµεσα εκλεγ-
µένος αντιπεριφερειάρχης προεδρεύει του 
ΣΟΠΠ της Περιφερειακής Ενότητας σύµφωνα 
µε το άρθρο 160 παρ. 3 του Ν. 3852/2010». 
Ο εν λόγω νόµος ορίζει σαφώς ότι «σε περί-
πτωση απουσίας ή κωλύµατος αντιπεριφε-
ρειάρχη, οι αρµοδιότητές του ασκούνται από 
τον περιφερειάρχη ή άλλον αντιπεριφερειάρ-
χη που ορίζει ο περιφερειάρχης».

Του επίµαχου ΣΟΠΠ της 23ης Ιουλίου που 
συνεδρίασε στις 20:30 µ.µ., όταν δηλαδή 
είχε ήδη συντελεστεί η καταστροφή, προ-
ήδρευσε η κ. Τσούπρα, καθώς -όπως ανα-
φέρεται στα πρακτικά- η κ. ∆ούρου «έπρε-
πε να παραστεί στο ανώτερο Συντονιστικό 
Οργανο Πολιτικής Προστασίας που θα συ-
νεδρίαζε αργότερα». Εκείνο δηλαδή που η 
ίδια ζήτησε να συγκληθεί «λόγω της έντα-
σης του φαινοµένου και των καταστρεπτι-
κών αποτελεσµάτων του» και που στις 23:30 
δεν γνώριζε ακόµη -σύµφωνα µε τα όσα 
αποτυπώθηκαν στις τηλεοπτικές κάµερες- 
ότι συντελέστηκε καταστροφή στην ανα-
τολική Αττική.

Στα πρακτικά αναφέρεται επίσης ότι «η πε-
ριφερειάρχης ζήτησε από την κ. Τσούπρα 
να την εκπροσωπήσει, καθώς την έχει εξου-
σιοδοτήσει σχετικά µε την αριθ. 130459/2-

ΚΡΥΦΤΟ
Βάσει των νόµων 
3043 του 2002 
και 3852 του 
2010, των σχετι-
κών υπουργικών 
αποφάσεων, του 
«Ξενοκράτη» και 
του πρόσφατου 
σχεδίου δράσης 
της Πολιτικής 
Προστασίας για 
την αντιµετώπιση 
κινδύνων λόγω 
δασικών πυρκα-
γιών µε ηµεροµη-
νία 25/5/2018, τη 
µαύρη ∆ευτέρα 
της 23ης Ιουλίου 
η κυρία ∆ούρου 
όφειλε να είναι 
«µπροστά» και 
να µην κρύβεται 
πίσω από συνερ-
γάτες της

ΕΡΕΥΝΑ
Παρά το «θολό» 
τοπίο που έχει 
δηµιουργήσει η 
κ. ∆ούρου και 
τις αρµοδιότητες 
που µοιράζει κατά 
παράβαση όσων 
προβλέπονται, 
οι πράξεις της 
αναµένεται να 
µπουν το αµέσως 
επόµενο διάστηµα 
στο δικαστικό 
«µικροσκόπιο», 
στο πλαίσιο της 
προκαταρκτικής 
έρευνας που ήδη 
διενεργείται για 
τη φονική πυρ-
καγιά της 23ης 
Ιουλίου


