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Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θαηαξρήλ ζα πξέπεη λα 

μεθηλήζνπκε, γηαηί θαη ε ζεκεξηλή κέξα είλαη κία ππθλή πνιηηηθά 

κέξα, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην λα 

αθνπζηνχλ νη επηζηεκνληθέο απφςεηο, αιιά θαη νη απφςεηο ησλ 

πλέδξσλ, πκβνχισλ, Γεκάξρσλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ 

θνξέσλ.  

 Έρνπκε ηελ ηηκή ζήκεξα λα έρνπκε ηξεηο πνιχ ζεκαληηθέο 

Θεκαηηθέο, κεηά απφ ηε ρζεζηλή κέξα, ε νπνία ήηαλ κέξα, θαηά ηελ 

άπνςή κνπ, πνιχ επηηπρεκέλε, φπνπ φπσο είλαη γλσζηφ, έρνπκε ηα 

δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ε νπνία ζε ιίγν ζα ιάβεη  

ρψξα, έρνπκε ηε ζεκαηνινγία γηα ηε λεζησηηθφηεηα, πνπ 

«Μεηαηξέπνπκε ηηο δπζθνιίεο ζε επθαηξίεο», αιιά, φπσο είρα πεη 

θαη ρζεο ζην πλέδξηφ καο, έρνπκε θαη ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηνλ 

ρσξηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, πνπ θαηφπηλ 

ζπδήηεζεο θαη κε ηνλ Τπνπξγφ, ηνλ θχξην Φάκειιν, ν νπνίνο ήδε 

έρεη έξζεη, αιιά θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο αξκνδίαο Δπηηξνπήο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, ηνπ θπξίνπ Υηνλίδε, γηα 

αλππέξβιεηνπο ιφγνπο πνπ δελ κπνξνχζε λα ήηαλ ρζεο, ζα γί λεη 

ζήκεξα.  

 Άξα ινηπφλ είλαη ηξεηο πνιχ ζεκαληηθέο ζεκαηνινγίεο, ζηηο 

νπνίεο ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε …(δηαθνπή ήρνπ)… νπζηαζηηθά 

θαη κέζα ζην πιαίζην ησλ απφςεσλ πνπ νχησο ή αιιηψο ζηελ 

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο,  ζηηο Δπηηξνπέο, έρνπλ σξηκάζεη ζθέςεηο θαη ζήκεξα 

νπζηαζηηθά, κέζα θαη απφ απηή ηε ζπλεδξία, ζα κπνξέζνπκε λα 

δψζνπκε ζην γεληθφηεξν ςήθηζκα, ηηο απφςεηο ηηο νπνίεο σο ΚΔΓΔ 

πιένλ, σο Απηνδηνίθεζε, ζα έρνπκε γηα ην 2017.  

 Βέβαηα νη πνιηηηθέο είλαη δπλακηθέο. Γελ ζηακαηνχλ, δελ 

κπνξεί θαλείο λα κελ δηαιέγεηαη θαζεκεξηλά, αιιά ζίγνπξα ζα 

πξέπεη ιίγν πξηλ ηε δχζε ηνπ 2016 θαη ηελ αλαηνιή ηνπ 2017, κέζα 

απφ ην ζπλέδξηφ καο, λα έρνπκε φιε ε Απηνδηνίθεζε θνηλέο 
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απφςεηο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηηο ζεκαηνινγίεο θαη  ηηο 

πνιηηηθέο ηεο Απηνδηνίθεζεο.  

 Κνληά καο ινηπφλ έρνπκε εθιεθηνχο ζπλαδέιθνπο, ζα 

Πξνεδξεχζεη θαη ζα παξαθαιέζσ γηα απηφ ηνλ εηζεγεηή, Πξφεδξν 

ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνλ Γηψξγν ηνλ Φαζά, ν 

νπνίνο θαη εθείλνο θάλεη έλα ζεκαληηθφ, κέζα απφ η ελ Δπηηξνπή 

ζηελ νπνία Πξνεδξεχεη, έξγν γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ζέισ 

λα ηνλ επραξηζηήζσ εθ κέξνπο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 Καη θπζηθά, φπσο έρεηε δεη θαη ζην εγρεηξίδην, ζην 

πξφγξακκα, έρνπλ θιεζεί θαη ζα ππάξμνπλ θαη ζρεηηθέο 

παξεκβάζεηο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ν θχξηνο Καπάθεο ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αιιά θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΗΣΑ, αιιά Καζεγεηήο, γλσζηφο ζεηζκνιφγνο, ν 

θχξηνο Δπζχκηνο Λέθθαο.  

 Θα παξαθαιέζσ φπσο γίλεηαη πάληα, ρξεηάδεηαη ν ιφγνο λα 

είλαη επηγξακκαηηθφο θαη λα αθνπζηνχλ θαη ελδερνκέλσο απφςεηο 

κέζα απφ ηνπο πλέδξνπο.  

 Καιή επηηπρία ζηελ ζπλεδξίαζε απηνχ ηνπ ηξαπεδηνχ, 

θαιεκέξα ζε φινπο θαη μεθηλάεη θαη ε 3 ε εκέξα ηνπ πλεδξίνπ καο. 

αο επραξηζηψ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ (Γ. ΦΑΘΑ):  Καιεκέξα ζε φινπο.  

 Δπραξηζηνχκε πνιχ, θχξηε Πξφεδξε θαη επραξηζηνχκε 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ αγάπε θαη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζηήξημε ζηελ 

Δπηηξνπή καο.  

 Δίλαη καδί καο ν θχξηνο Καπάθεο, είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνλ νπνίν πξέπεη λα επραξηζηήζνπκε 

ηδηαίηεξα,  γηαηί πάληα βξίζθεηαη θνληά θαη είλαη άκεζεο νη ιχζεηο 

πνπ δίλεη φηαλ πξνθχπηνπλ έθηαθηα θαηλφκελα θαη είλαη θνληά 

ζηνπο Γεκάξρνπο.  

 Δίλαη επίζεο καδί καο ν θχξηνο Θενδψξνπ, είλαη ν Γεληθφο 

Γηεπζπληήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Δίλαη καδί καο ν θχξηνο Λέθθαο, 

Πξφεδξνο ηνπ ΟΑΠ.  
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 Ζ Δπηηξνπή, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θάλεη κηα εμαηξεηηθή 

δνπιεηά, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, 

ηελ θπξία ξέηζθνβηηο, ηνλ θχξην Μπατξαθηάξε, ηνλ θχξην Λέθθα 

πνπ πάληα είλαη καδί καο, έρνπκε επηζθεθηεί καδί κε ηνλ  Πξφεδξν 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγείζεο πεξηνρέο…  

 Καιεκέξα, θχξηε Τπνπξγέ.  

 Καη γίλεηαη κηα εμαηξεηηθή δνπιεηά, γηαηί ε Δπηηξνπή έρεη 

πάληα θέληξν θπξίσο ηνλ άλζξσπν.  

 Οη πξνηεξαηφηεηεο ινηπφλ ηεο Απηνδηνίθεζεο γηα ηα ζέκαηα 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, έρνπλ θαηαγξαθεί θαη αμηνινγεζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο ΚΔΓΔ, κέζα απφ κηα 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Πξέπεη ινηπφλ, ζηα πιαίζηα κηαο 

δξνκνινγεκέλεο δηαδηθαζίαο επελαζεζκνζέηεζεο απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, απηέο ηηο  

ζέζεηο λα ηηο εμεηδηθεχζνπκε.  

Θα αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά, κε ζέινληαο λα ζαο θνπξάζσ 

θαη ζα έρεηε θαη ηνλ ιφγν, φπνηνο ζέιεη θάηη, πξνο ηνλ θχξην Γεληθφ 

ή πξνο ηελ Δπηηξνπή, λα θνπβεληηάζνπκε κέζα απφ κηα γφληκε 

δηαδηθαζία. Απηά ινηπφλ είλαη:  

 Ζ ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ζε θάζε Γήκν μερσξηζηά. ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ζα πξέπεη λα 

δνζεί έκθαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε κέζσλ θαη 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

απνηειεζκαηηθήο θαη ζπληνληζκέλεο επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο. Να 

ζεζκνζεηεζεί σο ππνρξεσηηθή πξνγξακκαηηθή δηαδηθαζία ζε θάζε 

Γήκν, κέζα απφ ηελ επαλαζεζκνζέηεζε.  

Σε δεκηνπξγία θέληξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπιάρηζηνλ ζηηο πην 

επαίζζεηεο πεξηνρέο, γηα ηελ επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε θπζηθψλ 

θηλδχλσλ, είηε ζε επίπεδν  ΟΣΑ, κεγάινη Γήκνη, πξσηεχνπζεο 

Ννκψλ, είηε ζε επίπεδν πλδέζκσλ ΟΣΑ.  Με ζεζκνζεηεκέλε 

ιεηηνπξγία, κε μεθάζαξεο αξκνδηφηεηεο θαη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε 

θαη ζηειέρσζε.  
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Σξίηνλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γξαθείσλ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ ΟΣΑ. Μέζα απφ ηνπο λένπο 

Οξγαληζκνχο ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο, λα γίλεη ππνρξεσηηθή ε 

πξφβιεςε ζηνπο λένπο Οξγαληζκνχο. Απαηηνχκε ε πξφηαζε απηή 

λα ιεθζεί ππφςε ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Δπηηξνπήο 

Δπαλαζεζκνπνίεζεο πνπ είλαη ζε εμέιημε.  

Σέηαξηνλ. Σε κεηαηξνπή ηεο ΑΣΑ ππξνπξνζηαζίαο, ζε ΑΣΑ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ έρνπκε 

θαη ζεσξνχκε φηη ζηηο επνρέο καο, κε ηα ηφζα θπζηθά θαηλφκελα, 

απηφ πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί.  

Σελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πηζηψζεσλ θαη δίθαηε 

θαηαλνκή ζηνπο Γήκνπο, ησλ πφξσλ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε γεσινγηθά, ρσξνηαμηθά θαη κνξθνινγηθά 

θξηηήξηα θαη θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα.  

Γηεθδηθνχκε θαη δεηάκε ζηελ εηήζηα θαηαλνκή ησλ ηαθηηθψλ 

πφξσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, θάπνηεο ΑΣΑ, λα πξνβιεθζεί γηα ην 

2017 ην πνζφ ησλ 40 εθαηνκκπξίσλ επξψ επηπιένλ ησλ 18,4 

εθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ θαηαλέκνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα 

ππξνπξνζηαζία θαη λα πξνζηεζνχλ ζε απηά άιια είθνζη έλα 

εθαηνκκχξηα θφκκα έμη επξψ εηεζίσο θαη λα θαηαλέκνληαη σο εληαία 

ΑΣΑ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε ζηαζκηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ΚΔΓΔ θαη Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Πέκπηνλ. Σελ πξνψζεζε ζεζκηθήο θαη πξνγξακκαηηθήο 

ζπκθσλίαο –  πιαίζην, κεηαμχ Πξάζηλνπ Σακείνπ, ΚΔΓΔ θαη 

ΤΠΔΓΑ, κε άμνλεο θαη πξνγξάκκαηα, κε θνξείο πινπνίεζεο ηνπο 

Γήκνπο, πξνθεηκέλνπ ζηνρεπκέλα θαη κε δηαθάλεηα λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ δξάζεηο θαη έξγα ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ΔΠΑ 

θαη ησλ θαηαλνκψλ ΑΣΑ, θαιχπηνληαο εηδηθέο δξάζεηο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη εηδηθά ππξνπξνζηαζίαο ή απνθαηάζηαζεο ησλ 

θακέλσλ εθηάζεσλ.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

«ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ» 

03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016   

5 

Έθηνλ. Σελ αλάγθε λα επαλαιεθζεί εληφο ηνπ ’17 έλαο λένο 

θχθινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ζέκαηα πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, γηα ηνπο αηξεηνχο θαη ηα ζηειέρε ησλ Γήκσλ ηεο 

ρψξαο, φπσο έρεη γίλεη κε κεγάιε επηηπρία ζην παξειζφλ, κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.  

Να μέξεηε, ν θχξηνο Λέθθαο θάζε ρξφλν έρεη δεκηνπξγήζεη 

νκάδεο δνπιεηάο θαη παξαθνινχζεζεο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην 

θαη γίλεηαη κηα εμαηξεηηθή δνπιεηά. Πξηλ έλα  κήλα έγηλε ε 

απνθνίηεζε ησλ πξψησλ.  

Σελ αμηνπνίεζε ηνπ ΔΠΑ ’14 –  ‘20 θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηθή πξνζηαζία. Ζ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε θαηλνηνκία, σο δνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

λένπ ΔΠΑ, λα εμεηδηθεπηνχλ ζε  αξθεηέο πξνζθιήζεηο πξνο ηνπο 

ΟΣΑ θαη λα θαιχςνπλ αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν.  

Σειεπηαία ζα πσ ηελ αλάγθε ηεο ζηήξημεο ζηελ ΚΔΓΔ, κε κηα 

βάζε δεδνκέλσλ, κε φια ηα κέζα θαη ηηο εζεινληηθέο νκάδεο πνπ 

δηαζέηνπλ νη Γήκνη θαη ηελ δεκηνπξγία  ελφο κεραληζκνχ άκεζεο 

θηλεηνπνίεζεο θαη ζπλδξνκήο απφ Γήκνπο πνπ έρνπλ ηε ζηηγκή 

απηή ηε δπλαηφηεηα , ζε Γήκνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ κηα έθηαθηε 

αλάγθε. Γειαδή ππξθαγηά, ζεηζκφ, πιεκκχξα. Καη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ζα κπνξέζνπκε ζπληεηαγκέλα λα πξνζθέξνπκε  άκεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο βνήζεηεο ζε πιεηηφκελεο πεξηνρέο.  

Έρνπκε πεη θαη πάιη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, ηνλ θχξην Υηνλίδε, ηνλ νπνίν 

επραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία, λα δεκηνπξγεζεί έλαο εηδηθφο 

ινγαξηαζκφο αζθαιηζηηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ αζθάιηζε ησλ 

δεκνηηθψλ ππνδνκψλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, κε εθρψξεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ πνζνχ απφ ηνπο ηαθηηθνχο πφξνπο ηεο 

Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αζθαιίζηξσλ.  
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Θέισ εδψ, θιείλνληαο, λα επραξηζηήζσ εηιηθξηλά ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΔΓΔ, ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, 

ηνλ θχξην Λέθθα, ηελ θπξία ξέηζθνβηηο, ηνλ θχξην Μπατξαθηάξε, 

φπσο πξναλέθεξα, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, γηα 

ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά θαη ηε γφληκε θνπβέληα πνπ θάλνπκε πάληα, 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνλ θχξην Γεληθφ, ηνλ 

θχξην Θενδψξνπ, ηνλ θχξην Γηεπζπληή, θαζψο επίζεο θαη ηηο 

εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο θαη έλα ηδηαίηεξα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο 

εζεινληέο, πνπ πξαγκαηηθά απηφ πνπ γίλεηαη ηειεπηαία θαη 

εμειίζζεηαη, κεγαιψλνληαο φιν απηφ ην θίλεκα ην εζεινληηθφ, πνπ 

βνεζάεη ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο λα κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνπλ 

αλζξψπηλεο δσέο θαη πεξηνπζίεο.  

αο επραξηζηψ φινπο.  

Σνλ θχξην Γεληθφ παξαθαιψ, έρεη ην ιφγν, λα έξζεη ζην βήκα.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  Μηα αλαθνίλσζε λα πσ, επεηδή έρνπκε ηε Θεκαηηθή 

γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα θαη γηα λα αθνπζηεί εθ λένπ ζηελ αίζνπζα, 

πνπ ρζεο κεηαθέξζεθε ζήκεξα, ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηε ιήμε απηήο 

ηεο ζπλεδξίαο.  

 Διάηε.   

Ι. ΚΑΠΑΚΗ:  Αμηφηηκε θχξηε Πξφεδξε ηεο ΚΔΓΔ, θχξηε Τπνπξγέ, 

θπξίεο θαη θχξηνη ηεο Απηνδηνίθεζεο θάζε Βαζκνχ, θπξίεο θαη θχξηνη.  

 αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα παξαζηψ 

θαη λα θαηαζέζνπκε ηηο πξνηάζεηο εθ κέξνπο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

 Θέισ θαηά πξψηνλ λα ζαο κεηαθέξσ ηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ηνπ θπξίνπ Νίθνπ Σφζθα θαη 

ηελ επρή φηη απηφο ν ηξηήκεξνο δηάινγνο ζα απνηειέζεη ηελ 

αθεηεξία γηα ηελ επαλεθθίλεζε θαη ηελ αλαγέλλεζε ηεο 

Απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο.  
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 Πξσηίζησο επηηξέςηε κνπ λα εθθξάζσ ηελ βαζηά εθηίκεζή 

κνπ γηα ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ επηηειείηε. Να μέξεηε φηη θαη εγψ 

θαηά έλα κέξνο έρσ ζρέζε κε ηελ Απηνδηνίθεζε, θαζψο είκαη 

Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη επηθεθαιήο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζην λεζί 

κνπ. Οπφηε έρσ ζρέζε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά.  

Γ. ΠΑΣΟΤΛΗ:  (εθηφο κηθξνθψλνπ)  

Ι. ΚΑΠΑΚΗ:  Αθξηβψο.  

 Γηα απηφ θαη ιέσ θαη ζέισ λα ηνλίζσ ινηπφλ, φηη είζηε κεηαμχ 

ησλ άιισλ θαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ππιψλεο, δειαδή νη 

Γήκνη, ππιψλεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Γηαηί θαιείζηε λα 

ζπκκεηέρεηε θαη λα δηαρεηξηζηείηε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ δξάζεσλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ινηπνχο θνξείο θαη 

λα θέξεηε ζε πέξαο θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, πνπ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα κέζα πνπ δηαζέηεηε, ππνιείπνληαη 

ησλ απαηηήζεσλ  γηα ηελ δηαρείξηζε απηήο ηεο θαηαζηξνθήο.  

 Όζνη αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, γλσξίδνπλ 

πνιχ θαιά φηη εκείο, σο Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είκαζηε, ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε 

πάξα πνιιά. Καζψο νη φπνηεο πξνζπάζεηεο είραλ γίλεη ζην 

παξειζφλ… Θέισ λα ηνλίζσ εδψ φηη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο… Μάιινλ, γεληθά ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία, φρη κφλν ζηνλ 

εζληθφ ρψξν, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηνλ επξσπατθφ, είλαη έλαο 

θαηλνχξγηνο ζεζκφο. Έρνπλ γίλεη πξάγκαηα, ρξε ηάδνληαη λα γίλνπλ 

πνιχ πεξηζζφηεξα θαη γηα απηφ πξέπεη λα ηξέμνπκε πάξα πνιχ 

γξήγνξα.  

 Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο αλαζέζκηζεο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, δπζηπρψο απέηπραλ θαη λνκίδσ ηψξα κε ηηο πξνσζνχκελεο 

αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ κε ηνλ Καιιηθξάηε, ζα πξέπεη θαη καδί λα 

πξνρσξήζνπλ θαη  νη φπνηεο αιιαγέο αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή 

πξνζηαζία.  

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ πξάμε, πνπ ηζρχεη απηή ηε ζηηγκή , 

είλαη ν 3013/2002, έγηλε έλαο λφκνο ηνπ 4249/14, νπζηαζηηθά, φπσο 
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γλσξίδεηε, πνιχ κηθξή εθαξκνγή, κάιινλ ζα ηνλ έιεγα 

αλεθάξκνζην. Χζηφζν ηα δεηήκαηα αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ 

αλαγθψλ απφ ηελ εθδήισζε ησλ θαηαζηξνθψλ, ζπλδένληαη άξξεθηα 

θαη ζεζκηθά κε ην ξφιν ησλ Γήκσλ, θαζψο, φπσο είπα, απνηεινχλ 

βαζηθφ ππιψλα πινπνίεζεο δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

 Οη Γήκνη, εηδηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, ν ξφινο 

ηνπο έγηλε αθφκα πην θξίζηκνο θαη αλαθέξζεθε θαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, θαη είλαη θξίζηκνο θαη ζην επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν.  

Γελ ζέισ λα αλαθεξζψ ζε απηφ πνπ πξνθχπηεη θαη απφ ην 

λφκν ηνπ Καιιηθξάηε, πνηεο είλαη  νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ ζηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία, γηα λα κε ζαο θάσ ην ρξφλν, αιιά ζέισ λα 

πσ επηπιένλ φηη έλα ζχλνιν ζεζκνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

Γήκσλ, επηπξφζζεηα, εθηφο απηψλ πνπ νξίδνληαη  ζαθψο… 

Αλαθέξνληαη αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο είλαη επηπιένλ ι νηπφλ θαη 

έρνπλ ελ δπλάκεη ξφιν ζηελ πνιηη ηθή πξνζηαζία. Καη κάιηζηα 

επξχηεξα, αθνχ πξνθχπηεη απφ ξεηά αλαθεξφκελεο ζηελ δεκνηηθή 

λνκνζεζία σο αξκνδηφηεηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

Παξ’ φια απηά θαη ελψ νη νηθνλνκηθνί πφξνη ησλ Γήκσλ 

ζπλερψο ζπξξηθλψλνληαη, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, νη δηαπηζηψζεηο καο απφ ην πεδίν 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο είλαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Οη 

Γήκνη, σο δχλακε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζεσξνχκε θαη ην 

πηζηεχνπκε αθξάδαληα απηφ, έρνπλ γίλεη, παξά ηελ δεκνζηνλνκη θή 

θξίζε, πνιχ πην ηζρπξνί. Έρνπλ απνθηήζεη κέζα, εμνπιηζκφ, 

ππάξρνπλ Γήκνη πνπ δηαηεξνχλ έλαλ κεγάιν ζηφιν νρεκάησλ θαη 

εηδηθφ εμνπιηζκφ, έρνπλ εζεινληηθφ θίλεκα θαη γεληθά έρνπλ 

θαηαθέξεη λα έρεη βειηησζεί πνιχ ν ρξφλνο επέκβαζεο ζην αξρηθφ 

ζηάδην.  

Δδψ λα ζεκεηψζσ ηε κεγάιε ζπλεηζθνξά ησλ Γήκσλ, εηδηθά 

ζηα ζέκαηα ηεο δαζνπξνζηαζίαο, ηεο πξφιεςεο ηνπ δαζηθνχ 

πινχηνπ, κε ηα ακέηξεηα νρήκαηα πνπ βγάδνπλ, είηε ζε επίπεδν 
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εζεινληηθήο  βάζεο, είηε νη ίδηνη νη Γήκνη, κε ηνπο εξγάηεο 

δαζνππξφζβεζεο ηνπο νπνίνπο πξνζιακβάλνπλ.  

Θέισ εδψ λα αλαθέξσ φηη, φπσο είπα είκαη θαη απφ ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη γλσξίδσ πνιχ θαιά ηηο δπζθνιίεο ησλ 

ΟΣΑ. Χζηφζν ε πξφηαζε πνπ είπε ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

ζεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ ζσζηή. Γειαδή φηη ζα ήηαλ κηα θαιή 

πξφηαζε νη  ίδηνη θαη εθφζνλ ζπκθσλνχλ, ζην πιαίζην ηεο 

επαλαμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ ηνπο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

επηθπξσκέλσλ πξφηππσλ Οξγαληζκψλ ησλ Δζσηεξηθψλ 

Τπεξεζηψλ, λα πεξάζνπλ ζηα πεξηγξάκκαηα θαζεθφλησλ θαη απηφ 

ηεο Μνλάδαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Μέρξη ζήκεξα νη Μνλάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο δελ έρνπλ –  

απηφ ην πηζηεχσ – ηε ζέζε θαη ηε ζεκαζία πνπ ηνπο αξκφδεη ζηα 

νξγαλνγξάκκαηα ησλ Γήκσλ, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα 

αζθείηαη εληφο Γηεπζχλζεσλ κε αληηθείκελα πνιιέο θνξέο 

εηεξφθιεηα, φπσο είλαη ε Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο, Πξαζίλνπ, 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ην απνηέιεζκα είλαη λα κελ επηηπγράλεηαη  

ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα.  

Δγψ πηζηεχσ θαη δελ μέξσ, λνκίδσ φηη ζα ην πηνζεηείηε θαη 

εζείο, ζα πξέπεη ε Πνιηηηθή Πξνζηαζία λα είλαη έλα απηνηειέο 

Σκήκα ην νπνίν λα αλήθε η απεπζείαο ζηνλ Γήκαξρν θαη βέβαηα λα 

ζηειερψλεηαη κε έλα εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, πνπ 

θαηαιαβαίλσ ην πξφβιεκα, αιιά πξνο ηα εθεί πξέπεη λα πάκε. 

Δκείο ζα ην ελζαξξχλνπκε θαη ζπλερψο ζα ην ζέηνπκε σο δήηεκα 

φηη ζα πξέπεη λα ηζρπξνπνηεζνχλ πάξα πνιχ ηα Σκήκαηα, νη 

Μνλάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Γπν ιφγηα γηα ηνλ εζεινληηζκφ. πκθσλψ, Πξφεδξε, φηη 

πξέπεη λα γίλεη θαη… έρεη γίλεη πνιχ κεγάιε δνπιεηά, εθεί είλαη πνπ 

αλαπηχζζεηαη ν εζεινληηζκφο. Πξέπεη λα θάλνπκε θαη  κηα εληαία 

βάζε, κηα εληαία ειεθηξνληθή πιαηθφξκα λα δνχκε ηη έρνπκε θαη 

πψο ζα ζπλδέζνπκε φινπο απηνχο ηνπο βξφρνπο, φιεο απηέο ηηο 

εζεινληηθέο νκάδεο.  
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Δγψ λα πσ φηη εηδηθά ν ηνπηθφο εζεινληηζκφο, πνπ είλαη  

εγγχηεξνο ηεο αλάγθεο θαη ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

θέξεη πνιχ ζεκαληηθά  απνηειέζκαηα θαη δεκηνπξγεί έλα θεθάιαην 

αλππνιφγηζηεο αμίαο, πνπ επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

Να πσ θαη γηα ηνλ εζεινληηζκφ, επεηδή αθξηβψο γίλεηαη κηα 

εμαηξεηηθή δνπιεηά θαη λνκίδσ φηη ζπλερψο θαη πξντφληνο ηνπ 

ρξφλνπ αλαπηχζζεηαη, ππάξρεη έλαο κχζνο εδψ θαη ζέισ λα ηνλ 

δηαιχζσ. Γειαδή ηη; Όηη ν εζεινληηζκφο δελ έρεη θφζηνο. Έρεη 

θφζηνο θαη κεγάιε επηβάξπλζε θαη ζηνπο Γήκνπο, πέξα απφ ηηο 

φπνηεο ρνξεγίεο θαη πξνκήζεηεο. Σν κφλν πξάγκα πνπ δελ ππ άξρεη, 

είλαη ην έξγν ησλ εζεινληψλ, πνπ είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν. Αιιά 

απφ εθεί θαη πέξα θαη απηφ δελ ην έρνπκε ιάβεη ππφςε καο .  

Γεληθφηεξα φηαλ ζρεδηάδνπκε είηε θεληξηθά, είηε ηνπηθά, λα 

ζπκπεξηιακβάλνπκε ην θφζηνο θαη ηελ επηβάξπλζε γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο εζεινληηθήο κνλάδαο, κηαο δνκήο πνπ ζα 

επεκβαίλεη σο πνιηηηθή πξνζηαζία . Άξα είλαη θάηη ην νπνίν γίλεηαη 

εηο βάξνο θάπνησλ άιισλ δαπαλψλ πνπ νη Γήκνη έρνπλ 

πξνυπνινγίζεη γηα άιιεο δξάζεηο λα θάλνπλ.  

Να πσ ελ ηάρεη ηη  έρνπκε θάλεη εκείο σο πνιηηηθή πξνζηαζία 

ζε απηφ ην δηάζηεκα ην νπνίν εγψ βξίζθνκαη ζε απηή ηε ζέζε. Έλα 

απφ ηα πξάγκαηα πνπ θάλνπκε… Καη ηη  έρνπκε θάλεη, ελλνψ φζνλ 

αθνξά δειαδή θπξίσο ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Σνπηθή, πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

Πξφζθαηα ππεγξάθε ζρεηηθή απφθαζε απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο –  ην έρεηε πάξεη θηφιαο 

θαληάδνκαη φινη –  πνπ ζεζπίδεη ηηο θνηλέο ξπζκίζεηο θαη ιεηηνπξγίεο 

ησλ ζπληνληζηηθψλ Οξγάλσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη… Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θα η θαηά 

ζπλέπεηα ηελ (…) ιεηηνπξγία. Πξνζπαζνχκε λα βάινπκε κία ηάμε ζε 

απηφ ην πξάγκα, λνκίδσ ζα βνεζήζεηε θαη εζείο έηζη ψζηε ηα ΟΠΠ 
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λα έρνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη λα επηθέξνπλ ην 

επηζπκνχκελν απνηέιεζκα.  

Έρνπκε ππνβάιιεη  –  θαη απηφ είλαη κ ία είδεζε πνπ ζαο ηε 

δίλσ ηψξα –  ζην ΤΠΔ αίηεκα γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ψζηε νη ΟΣΑ Α΄ Βαζκνχ πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε δηάξθεηα 

ζχκβαζεο έσο 3 κήλεο, γηα ηηο αλάγθεο ππξαζθάιεηαο, λα έρνπλ 

πιένλ ην δηθαίσκα λα πξνζιακβάλνπλ απηφ ην πξνζσπηθφ γηα 4 

κήλεο. Θέινπκε έηζη λα θαιχςνπκε φιν ην εχξνο ηεο 

δαζνππξφζβεζεο.  

Γελ κπνξεί λα παίξλνπκε έλα πξνζσπηθφ γηα 2 κήλεο θαη λα 

ην αιιάδνπκε. Γηαηί απηφ δελ είλαη… Σν ιέκε κελ αλεηδίθεπηνη 

εξγάηεο θαη ηα ινηπά, αιιά ζηελ πξάμε φινη απηνί νη άλζξσπνη 

ρξεηάδεηαη λα έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο θαη λα θέξλνπλ ζε πέξαο 

δχζθνιεο απνζηνιέο, απξφβιεπηεο θαη επηθίλδπλεο. Καη εδψ ζα ην 

ζπδεηήζνπκε θαη ην ζπδεηάκε, λα δνχκε θαη ην ζέκα ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ ζα ζαο πσ παξαθάησ . 

Έρνπκε ππνγξάςεη θέηνο έλα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ην 

ΗΓΜΔ. Γελ μέξσ εδψ αλ είλαη ν Γήκαξρνο Θέξκεο, δελ ηνλ είδα. 

Γχν θνξέο ζηείιακε θαη εθεί, ην νπνίν νη Τπεξεζίεο απφ ην ΗΓΜΔ 

παξέρνληαη εληειψο δσξεάλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν 

θίλδπλνο ζηηο 24 κε 36 ψξεο. ε 24 κάιινλ κε 36 ψξεο, έξρεηαη 

θιηκάθην ηνπ ΗΓΜΔ, νπφηε αμηνινγεί ηνλ θίλδπλν γηα ηα πεξαηηέξσ, 

γηα ην πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνβνχλ νη Γήκνη ψζηε λα 

απνθεπρζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν.  

Πξνζπαζήζακε θαη πηζηεχσ αληαπνθξηζήθακε άκεζα θαη κε 

ηδηαίηεξε επαηζζεζία, ζε φια ηα αηηήκαηα θήξπμεο πεξηνρψλ ζε 

θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε γλψκνλα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ Γήκσλ ζηελ θάζε ηεο αληηκεηψπηζεο 

θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ζπλεπεηψλ κηαο κεγάιεο θαηαζηξνθήο.  

Δπεηδή ππάξρεη θαη έλα άιιν ζέκα ηψξα γηα ηε λεζησηηθφηεηα, 

ζα ήζεια λα πσ φηη βξηζθφκαζηε ζε ζπλεξγαζία κε ην 
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Ππξνζβεζηηθφ ψκα γηα ηελ ζσξάθηζε απφ πιεπξάο 

ππξνπξνζηαζίαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ λεζηψλ θαη θπξίσο 

ησλ κηθξψλ λεζηψλ. Καη απηφ γηαηί η δηαίηεξα ηα κηθξά λεζηά 

ζηεξνχληαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνιακβάλνπλ νη επεηξσηηθέο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηά κηθξά λεζηά φπσο είλαη νη Γπηηθέο 

Κπθιάδεο, ηα Γσδεθάλεζα, αιιά φρη κφλν, θαη άιια λεζηά, ηα νπνία 

δελ δηαζέηνπλ νχηε θαλ βαζηθά αλαγθαία κέζα θαη δνκέο, ψζηε ζε 

πεξίπησζε κηαο θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο λα ππάξμεη ε 

απαηηνχκελε απφθξηζε ζην ρξνληθφ ζηάδην. Θέισ λα πσ δειαδή φηη 

ππάξρνπλ λεζηά κε επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, Γήκνη νη νπνίνη 

είλαη , φπσο θαηαιαβαίλεηε ζηα κηθξά λεζηά είλαη ηειείσο 

ππνζηειερσκέλνη θαη δελ έρνπλ κηα ζηνηρεηψδε κνλάδα πνπ ζα 

αληαπνθξηζεί ζην αξρηθφ ζηάδην.  

Τπάξρνπλ λεζηά πνπ μεθηλάεη κία ππξθαγηά ην θαινθαίξη θαη 

δελ ππάξρεη νχηε έλα ππξνζβεζηηθφ απηνθίλεην. Απηφ ην ζπδεηάκε 

ηψξα, ζέινπκε λα ην ιχζνπκε, έηζη ψζηε θαη ζηα πην κηθξά λεζηά λα 

ππάξρεη ε παξνπζία ελφο επαγγεικαηία, έλαο ή δχν επαγγεικαηίεο 

ππξνζβέζηεο, νη νπνίνη καδί κε εζεινληέο, δπλάκεηο ηνπ Γήκνπ θαη 

εθεί πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θαη  άιια, επεηδή είλαη γηα ηε 

λεζησηηθφηεηα, θαη έλα άιιν ζέκα, θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ησλ 

Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ λα ην εθπαηδεχζνπκε κε έλαλ ηέηνην ηξφπν 

πνπ ζε πεξίπησζε πνπ θάηη αλαηξέπεη ηνλ θαλνληθφ ξπζκφ, λα 

κπνξνχλ λα επεκβαίλνπλ. Σν ζεσξψ θαηά ηε γλψκε κνπ, πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ.  

Δπίζεο, επεηδή ην είπαηε, θχξηε Πξφεδξε, γηα ηε ΑΣΑ. 

πκθσλνχκε θαη εκείο. Ζ εηζήγεζε ε δηθηά καο, σο Γεληθή 

Γξακκαηεία, είλαη ε ΑΣΑ ππξνπξνζηαζίαο λα κεηαηξαπεί ζε ΑΣΑ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

Καη λα πσ θαη θάηη γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά Κέληξα πνπ 

αλαθέξαηε. Δίλαη κηα θαιή ζπδήηεζε, ζα ην έιεγα θαη ζηε ζπλέρεηα. 

Γηαηί εκείο ζα ζαο θαιέζνπκε ζε έλαλ δηάινγν, ζέινπκε λα δνχκε 
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πψο ζα ζπλδέζνπκε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Σψξα ζα είλαη ζε 

νκάδεο Γήκσλ; Θα είλαη ζε έλα πεξηθεξεηαθφ επίπεδν; Δίλαη κηα 

κεγάιε ζπδήηεζε. Πξέπεη λα ην δνχκε ζε ζπλδπαζκφ κε ην 112 πνπ 

γίλεηαη ηψξα, δεδνκέλνπ φηη κεηαβαίλνπκε ζε έλαλ εληαίν αξηζκφ 

θιήζεο. Άξα πξέπεη λα δνχκε θαη ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν πψο ζα 

ελσζεί, αιιά θαη απφ θάησ ην ηαθηηθφ επίπεδν.  

Σέινο λα ζαο πσ φηη έρνπκε πξνσζήζεη, είλαη ήδε πξνο 

λνκνζέηεζε, ε ίδξπζε ηεο Δζληθήο ρνιήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

Δξρφκελνη έηζη λα θαιχςνπκε έλα ηεξάζηην έιιεηκκα πνπ αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε ζηειερψλ θαη εζεινληψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε δξάζεηο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Ζ ζρνιή ζα παξέρεη πηζηνπνηεκέλε 

εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ νη εκπιεθφκελνη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο.  

πγθεθξηκέλα, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΔΠΟΠ ζηνρεχεη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ θνξέα ν νπνίνο ζα παξέρεη 

ππεξεζίεο πηζηνπνηεκέλεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο, 

εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ηφζν ζε επίπεδν βαζηθψλ γλψζεσλ, φζν θαη επίπεδν εμεηδίθεπζεο 

επί εηδηθψλ ζεκάησλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα ε ΔΠΟΠ  

ζα απνηειέζεη θνξέα κεηαθνξάο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνγλσζίαο, 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαηαζηξνθψλ ζην δπλακηθφ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο.  

ην πιαίζην απηφ, ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΠΟΠ έρεη ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο εθαξκνγήο ησλ λέσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ θαηαζηξνθψλ. Δθεί νδεχνπκε. Με ζηφρν ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ ζηα ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

Απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΠΟΠ ζα είλαη ε 

δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

θεληξηθήο, απνθεληξσκέλεο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα νπνία ζα 

είλαη ηθαλά λα εθαξκφζνπλ ηηο λέεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ θαηαζηξνθψλ, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ λέεο 
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δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε βάζε απηή θαη λα πξνάγνπλ ηελ 

επξχηεξε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ζε φιν ην θάζκα 

ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

Ζ ζρνιή ζα ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ αλάπηπμε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εζεινληηζκνχ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ 

εζεινληψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.  

Δπηπιένλ ζέισ λα ζαο πσ φηη ζπδεηάκε, είκαζηε ζε πνιχ 

θαιφ δξφκν, γηα ηελ  δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ Κέληξνπ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηελ εμάζθεζε φισλ απηψλ ησλ ζηειερψλ, ησλ 

εζεινληψλ, ησλ αηξεηψλ, φισλ. ηε Βφξεηα Διιάδα έρεη 

παξαρσξεζεί κία έθηαζε, είκαζηε ζε θαιφ δξφκν, έξρνληαη 

εκπεηξνγλψκνλεο, ζπδεηάκε, λα δνχκε πψο ζα ην εληάμνπκε, έηζη 

ψζηε απηφ ην Κέληξν, ε θηινδνμία καο θαη ην φξακά καο είλαη λα 

γίλεη έλα ηέηνην πνπ λα κελ θαιχπηεη κφλν ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πέξαλ ησλ 

ζπλφξσλ, κε δεδνκέλε ηελ γεσπνιηηηθή καο θαη γεσζηξαηε γηθή καο 

ζέζε.  

θνπφο καο, επαλαιακβάλσ θαη πάιη, είλαη ηα ζηειέρε ηεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πνπ ζηειέρε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θπξίσο βξίζθνληαη κέζα ζηνπο Γήκνπο, είλαη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθπαηδεχνληαη ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ, γηα λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδνπλ, λα 

νξγαλψλνπλ, λα δηεπζχλνπλ θαη λα ζπληνλίδνπλ ελέξγεηεο ησλ 

δπλάκεψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ άιισλ εκπιεθφκελσλ δπλάκεσλ, 

έηζη ψζηε λα δξνπλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά.  

Καη λα θιείζσ πνιχ ζχληνκα γηα απηφ, πνχ πξέπεη λα πάκε. 

Γειαδή ζα πξέπεη λα πάκε ζε έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην. Έρνπκε 

θάλεη αξθεηέο ζπδεηήζεηο, ην επεμεξγαδφκαζηε απηφ ην πξάγκα, δελ 

είλαη εχθνιν,  θαζψο απνηειεί πνιιέο ζπλέξγεηεο θαη πξψηα πξέπεη 

λα ζπδεηήζνπκε κε εζάο, γηαηί πξέπεη λα πάκε ζχκθσλνη θαη καδί , 

ρέξη κε ρέξη. Καη ιέσ φηη έρνπκε πξνρσξήζεη, έρνπκε θάλεη αξθεηέο 
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ζπδεηήζεηο θαη έρνπκε θαηαιήμεη φηη άκεζα πξέπεη λα αιιάμνπκε ην 

πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην.  

Μέρξη ζηηγκήο, ην γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην ζχζηεκά 

καο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα εζσζηξεθή πξνζέγγηζε κε 

επηθνηλσλνχλησλ (…). Γειαδή ν θάζε θνξέαο, είηε είλαη ζε 

νξηδφληην επίπεδν, είηε είλαη ζε θάζεην επίπεδν Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο, δελ επηθνηλσλεί κε ηνλ άιινλ. Πνπ απηφ είλαη δεηνχκελν 

ζηελ δηαρείξηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ.  

Καη ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, θάζε έλαο απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο επηηειεί ην έξγν ηνπ κε ηνλ θαιχηεξν θαηά 

ηελ αληίιεςή ηνπ ηξφπν, κε ζπλππνινγίδνληαο ηελ νπηηθή θαη ησλ 

άιισλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ.  

Ζ ρψξα καο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηάβαζε απφ 

ηελ πθηζηάκελε ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε, ε νπνία ζχκθσλα κε 

φινπο ηνπο δηεζλείο Οξγαληζκνχο, ν ΟΖΔ, ε Δπξσπατθή Έλσζε, ν 

ΟΟΑΑ , θαη ηηο πξσηνπφξεο ζηνλ ηνκέα ρψξεο, είλαη ε 

εγθαζίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο κηαο θπθιηθήο 

δηεξγαζίαο, κηαο θνπιηνχξαο ζπλνιηθήο θαη νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαηαζηξνθψλ.  

Καη ιέσ ζπλνιηθή θαη ην ελλνψ. Γειαδή φιεο νη θάζεηο ηνπ 

θχθινπ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαηαζηξνθψλ, φινη νη θίλδπλνη, 

φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη ππεξεζίεο, φινη νη ελδηαθεξφκελν η. 

Θέινπκε λα εληζρχζνπκε ηνλ δηαδξαζηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη παξά κφλν 

ζπκκεηνρηθφο.  

Να ππνζηεξίμνπκε επίζεο ην έξγν ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Γήκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη απνηίκεζε, ψζηε 

ε Γεληθή  Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο λα θαηαζηεί απνζεηήξην 

πιεξνθνξίαο θαη  θφκβνο ππνζηήξημεο, αλαγλψξηζεο θαη 

δηαρείξηζεο θαιψλ πξαθηηθψλ.  

Μέζσ ηεο Δπηηξνπήο πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην ΤΠΔ γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 
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πεξηκέλνπκε ηηο δηθέο ζαο ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο. Αλαδεηνχκε 

ηνλ γφληκν δηάινγν καδί ζαο θαη ηελ πνιχηηκε αλαηξνθνδφηεζή 

ζαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε πνιχ γξήγνξα ζηελ 

δεκηνπξγία απηνχ πνπ ιέκε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ. Μαδί, θαη ην επαλαιακβάλσ, καδί,  

φινη κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε θαιχηεξα ηα ελδερφκελα θελά, ηηο 

αιιεινεπηθαιχςεηο ζηηο αξκνδηφηεηεο, ηηο αδπλακίεο ζηνλ 

ζπληνληζκφ  –  ην μέξεηε απηφ πάξα πνιχ θαιά  –  πξνζψπσλ, 

ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ ηεο Σνπηθή ο 

Απηνδηνίθεζεο, ηψξα εηδηθά πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία 

αλαζεψξεζεο ηνπ Καιιηθξάηε.  

Δπηπιένλ πξέπεη λα επηδηψμνπκε λα έρνπκε κέρξη απηέο ηηο 

αιιαγέο, ηε βέιηηζηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ Γήκσλ 

αξρηθά, αιιά θαη κεηαμχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ηελ απαηηνχκελε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε θάζε ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ζην ζηάδην 

ηεο απνθαηάζηαζεο.  

Με απηέο ηηο ζθέςεηο, εχρνκαη ε αληαιιαγή απφςεσλ πνπ 

έγηλε ζε απηφ ην 3ήκεξν πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ, λα απνηειέζεη ηελ 

αξρή ελφο επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζε 

ζηνρεπκέλεο ιχζεηο θαη δξάζεηο θαη είκαζηε εδψ, σο Γεληθή 

Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζα παξαθνινπζήζνπκε ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη πηζηεχνπκε φηη απφ θνηλνχ ζα βξνχκε ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ.  

Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ θχξην Γεληθφ, γηαηί κε ηελ 

ηνπνζέηεζή ζαο δψζαηε ιχζεηο ζε θαίξηα πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξα 

ζηε κεηαηξνπή ηεο ΑΣΑ ππξνπξνζηαζίαο ζε ΑΣΑ πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, θαζψο επίζεο αθνχ ιχζεθε απηφ, ην νπνίν ήηαλ πάγην 

αίηεκα ησλ Γήκσλ, πηζηεχσ φηη έγηλε έλα ζεκαληηθφ βήκα. Καη ζαο 

επραξηζηνχκε, γηαηί ην κπζηηθφ ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία είλαη ν 
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ζπληνληζκφο θαη ηνλ νπνίν έρνπκε εμαζθαιίζεη κε ηελ ακεζφηεηα 

θαη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρεηε.  

 Θα παξαθαινχζα ηνλ θχξην Λέθθα, ηνλ θχξην Καζεγεηή, ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ ΟΑΠ, ζα καο πεη γηα ηηο ζηξαηεγηθέο δξάζεηο ηεο 

ΚΔΓΔ γηα ηελ πνιηη ηθή πξνζηαζία.  

 Ο θχξηνο Λέθθαο, ζε νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ θαη εληφο ηεο 

ρψξαο θαη εθηφο, είλαη παξψλ, απνηππψλεη επηζηεκνληθά θαη 

θαηαγξάθεη θαη εμεγεί ηα πάληα θαη ζεσξψ ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ 

Δπηηξνπή, πνιπηέιεηα θαη επραξηζηνχκε θαη ην Γ..  

Ε. ΛΕΚΚΑ:  Γηθηά κνπ ηηκή είλαη, θχξηε Πξφεδξε, λα ζπκκεηέρσ ζε 

πέληε πλέδξηα ηεο ΚΔΓΔ. Βέβαηα εθείλν πνπ έρεη κείλεη ζηε κλήκε 

κνπ είλαη ην πλέδξην κεηά ηηο ππξθαγηέο ηεο Πεινπνλλήζνπ ζηελ 

Κπιιήλε, φπνπ άλζξσπνη ηνπ Α΄ Βαζκνχ θαη ηνπ Β΄ Βαζκνχ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ππφινγνη κε αξθεηά βαξηέο πνηλέο.  

 Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Πξφεδξε, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, ν 

θχξηνο Γεληθφο κε θάιπςε ζε πάξα πνιιά ζέκαηα. Δίλαη έλαο 

άλζξσπνο ν νπνίνο είλαη κέζα ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία. Θα 

κεηαρεηξηζηψ κία θξάζε ηνπ Καζεγεηνχ, ηνπ θπξίνπ Μπακπηληψηε, 

φηη ν θχξηνο Γεληθφο κηιάεη εθ πεξηνπζίαο, δελ είλαη θάηη ην μέλν γηα 

απηφλ.  

Θα πξνζπαζήζσ ινηπφλ κέζα ζε πνιχ ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

λα ζαο αλαπηχμσ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο αξρέο ηεο ΚΔΓΔ, νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπκθσλεζεί λα ππάξμνπλ, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνχκε ζε έλαλ θαιφ δξφκν θαη λα είκαζηε απνηειεζκαηηθνί.  

Δπίζεο, εθείλν ην νπνίν ζα απνπεηξαζψ, γηα 2 κφλν ιεπηά, 

λα ζαο δείμσ δχν θηικ, έλα θηικ κε άζθεζε θαιήο πξαθηηθήο ζε 

ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη έλα θηικ, έλα βίληεν κάιινλ, ην 

νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ Ηηαιία θαη είλαη πξντφλ ησλ η ξηψλ 

απνζηνιψλ πνπ θάλακε ζηνλ ηηαιηθφ ρψξν θαη εθεί θαίλεηαη 

αθξηβψο νη δξάζεηο πνπ αλέπηπμαλ νη ηνπηθέο Αξρέο πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε.  
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Οη επζχλεο ινηπφλ πνπ ππήξραλ κεηά ηηο ππξθαγηέο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, δελ εμέιεηπαλ γηα ηνπο αλζξψπνπο  ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Δθείλν ην νπνίν κπνξψ λα ζαο δείμσ 

πξνθαηαξθηηθά, είλαη ην εμήο.  Έρσ θάπνηεο θσηνγξαθίεο απφ 

πξνρηέο, ζην Πισκάξη, ζηε Λέζβν. Δίλαη θσηνγξαθίεο απφ ζρνιεία 

ηα νπνία πιεκκχξηζαλ, πιεκκχξηζαλ λχρηα, δελ ππήξραλ καζεηέο 

κέζα ζηα ζρνιεία, ην λεξφ κέζα ζηα ζρνιεία έθηαζε ηα 2 πεξίπνπ 

κέηξα θαη θαληαζηείηε ηη  ζα γηλφηαλ εάλ ήηαλ ψξα καζεκάησλ. Οη 

επζχλεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε βαξαίλνπλ ηνπο αλζξψπνπο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γηαηί έρνπλ ηελ επζχλε ησλ ζρνιείσλ.  

Γηα ηνπο ζεηζκνχο αιιάδεη ην πιαίζην, είλαη ν ΟΚ, αιιά ελ 

πάζε πεξηπηψζεη ζέησ κφλν θαη κφλν γηα πξνβιεκαηηζκφ ηελ 

εηθφλα απηή, φπσο θαη άιιεο εηθφλεο απφ ηελ Κίλα, απφ ηελ 

Ηαπσλία, φπνπ νη κειέηεο έιεγαλ φηη ηα ζρνιεία δελ θηλδπλεχνπλ θαη 

ζην ηζνπλάκη ηνπ 2004, αληί λα έρνπκε έλα φξην αζθαιείαο 12 

κέηξα, ην ηζνπλάκη αλήιζε ζηα 40 κέηξα.  

Σα ζρνιεία ινηπφλ είλαη έλαο πξνηηκεηένο ρψξνο πνπ 

αλαπηχζζνληαη νη θαηαζηξνθέο θαη βέβαηα δελ είλαη κφλν ηα 

ζρνιεία, είλαη ηα λνζνθνκεία, είλαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ θξίζηκεο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο νη νπνίεο νπζηαζηηθά 

έρνπλ ζαλ ζηφρν λα ππεξεηήζνπλ ηνλ πνιίηε. Καη θαηαιαβαίλεηε φηη 

ζε κία έθηαθηε αλάγθε απηφο ν ζηφρνο δελ κπνξεί λα εθπιεξσζεί.  

Δπίζεο εθείλν ην νπνίν ππάξρεη ζαλ δηαθνξνπνίεζε ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν απφ φηη ππάξρεη ζε άιινπο ρψξνπο ζηελ Δπξψπε, 

είλαη ην εμήο. Όηη έρνπκε κία πνιππνίθηιε θπζηθνγεσγξαθηθή 

θαηάζηαζε ε νπνία δηαθνξνπνηεί ηηο δξάζεηο ηνπ θάζε Γήκνπ, 

δηαθνξνπνηεί ηηο δξάζεηο σο πξνο ηα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα. Έηζη 

ινηπφλ έλαο επεηξσηηθφο Γήκνο, έλαο νξε ηλφο Γήκνο, δελ κπνξεί 

λα έρεη ην ίδην ρέδην κε έλαλ πεδηλφ Γήκν, δελ κπνξεί λα έρεη ην 

ίδην ρέδην κε έλαλ λεζησηηθφ Γήκν, πνπ βιέπνπκε εδψ, φπνπ εθεί 

αληηκεησπίδνπκε ην ζέκα θπξίαξρα ηεο απφθξηζεο ησλ ηνπηθψλ 
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δπλάκεσλ, δεδνκέλνπ φηη νη δπλάκεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ βνήζεηα, κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπλ πάξα πνιχ.  

Σν φιν πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ηέζεθε πέξπζη ζην εληάη. Σέζεθε ζην 

εληάη, φπνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ηα θξάηε νη δξάζεηο νη νπνίεο ζα 

πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν νη επηπηψζεηο απφ ηηο θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

θαηαζηξνθέο.  

Έηζη ινηπφλ, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν έρνπκε ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ην νπνίν ππάξρεη, ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν δίλεη αξκνδηφηεηεο 

ζηνπο Γήκνπο –  πεξλάσ  θάπσο γξήγνξα ηηο δηαθάλεηεο –  κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 

ζηνπο νπνίνπο θπξηαξρεί ε θαηάξηηζε Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ζε 

θάζε Γήκν, έηζη ψζηε λα  κπνξεί ν Γήκνο λα αληεπεμέξρεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ.  

Σν φιν θάζκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαηαζηξνθψλ, 

δηαρσξίδεηαη ζε ηξία επίπεδα. ην πξν -θαηαζηξνθηθφ, ζπλ-

θαηαζηξνθηθφ θαη κεηα-θαηαζηξνθηθφ. Καη ζηα ηξία απηά επίπεδα νη 

Γήκνη έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζαθείο, έρνπλ πνιιέο αξκνδηφηεηεο θαη 

έρνπλ θαη θξίζηκεο αξκνδηφηεηεο.  

Δθείλν ην νπνίν νξίδεη ηελ δηαρείξηζε ησλ έθηαθησλ αλαγθψλ, 

είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην, ην νπνίν είλαη θαη ην πην βαζηθφ. 

Έλα Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ζε ζέζε  ν Γήκνο λα αληηκεησπίζεη έθηαθηεο αλάγθεο.  

Βιέπνπκε δηάθνξα ρέδηα, ζε δηάθνξνπο Γήκνπο ηεο 

Διιάδαο, ν δηαρσξηζκφο ζε ηνκείο, κηαο πφιεο, νη νδνί δηαθπγήο, νη 

νδνί πξνζθνξάο βνήζεηαο, νη ηνκείο παξνρήο βνήζεηαο, νη ρψξνη 

ζπγθέληξσζεο, νη ρψξνη θαηαπιηζκνχ, φια απηά είλαη αξκνδηφηεηεο 

ησλ Γήκσλ νη νπνίεο ζα πξέπε η λα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ ηελ 

εθδήισζε κηαο θαηαζηξνθήο.  
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ε ζπλ-θαηαζηξνθηθφ επίπεδν, νη Γήκνη έρνπλ θαη ζε απηφ ην 

επίπεδν πνιιέο αξκνδηφηεηεο, θπξίσο φκσο πξνέξρεηαη απφ 

απηνχο ε πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαζηάζεηο κηαο ελδερφκελεο 

θαηαζηξνθήο, πνπ είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ. Σν ηη θαηαζηξνθή 

έρνπκε ζε κία πεξηνρή, νη πξψηνη πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε 

αληίιεςε είλαη νη Γήκνη. Δίλαη ν ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ, έρνπλ γλψζε ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα 

λα κπνξνχλ εχθνια λα πιεξνθνξήζνπλ ηα Κέληξα Γηνίθεζεο, γηα ην 

ηη αθξηβψο έρεη ζπκβεί ζηελ πεξηνρή ηνπο.  

Βέβαηα, ζε φιν ην θάζκα ηεο έθηαθηεο αλάγθεο, νη Γήκνη 

έρνπλ πάξα πνιιέο αξκνδηφηεηεο, θπξίσο φκσο έρνπλ αξκνδηφηεηεο 

πνπ εζηηάδνληαη ζηνλ πνιίηε. ηνλ πνιίηε πνπ ζα πξέπεη λα 

θαζνδεγήζνπλ, ζα πξέπεη λα δψζνπλ βνήζεηα, ζα πξέπεη λα 

ζπλδξάκνπλ θαη ζα πξέπεη λα ηνλ πιεξνθνξήζνπλ επαξθψο.  

Σπραία, εδψ βιέπνπκε ζηελ Κεθαινληά πξφπεξζη, ζην ζεηζκφ 

ηεο Κεθαινληάο, ηε ιχζε γηα ηελ πξνζσξηλή θαηνίθεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζε έλα πινίν. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

άιιν ρψξν, ζε άιιν Γήκν. Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ινηπφλ, νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη νη νπνίεο νξίδνληαη νπζηαζηηθά 

απφ ην γεσδπλακηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη ζε θάζε Γήκν θαη βέβαηα 

αξκνδηφηεηα νη Γήκνη έρνπλ θαη γηα η ηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο νη  

νπνίεο δξνπλ ζηελ πεξηνρή.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζψ ζε έλα παξάδεηγκα, ζην παξάδεηγκα 

ηεο Κεθαινληάο, φπνπ εθεί πηα ππήξρε ππεξπξνζθνξά εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ. Γέκηζαλ ηα ζηάδηα, γέκηζαλ ηα γπκλαζηήξηα κε πιηθά 

ηα νπνία έθεξλαλ νη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο. Καη απηφ βέβαηα 

επηθξνηείηαη, αιιά απηφ ζε κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν 

επίπεδν, νπζηαζηηθά θαηέζηξεςε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Γηαηί ε 

ππεξπξνζθνξά ησλ αγαζψλ πνπ ππήξρε ζηελ Κεθαινληά, ήηαλ 

ηφζε, έηζη ψζηε δελ κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο.  
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Δίλαη έλα ζέκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα δνχκε γηα ηηο 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, έλα ζέκα ην νπνίν είλαη θπξίαξρν, θπξίσο 

φκσο εθείλν ην νπνίν ζα πξέπεη πξψηα νη Γήκνη λα δνχλε , είλαη ηα 

Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα.  

Γηα λα κε ζαο θνπξάζσ πνιχ, πεξλάσ ζην πξψην θηικ, είλαη 

έλα θηικ ην νπνίν είλαη απφ κία άζθεζε ζην Γήκν ηεο Ρφδνπ, έλα 

θηικ θαιήο πξαθηηθήο, 2 ιεπηά δηάξθεηα. Παξαθαιψ αλ κπνξνχκε 

λα έρνπκε ην θηικ.  

Δίλαη έλα βίληεν απφ ηελ ΔΡΣ, φπσο ην απνηχπσζε.  

Μπνξνχκε λα έρνπκε θσλή; Δάλ δελ έρνπκε θσλή, δελ…  

Να πάκε ζην ηξίην βίληεν.  

Λνηπφλ, ην βίληεν απηφ είλαη πξντφλ εξεπλεηηθήο δνπιεηάο πνπ 

θάλακε ζηελ Ηηαιία ζηηο ηξεηο θνξέο πνπ είρακε πάεη ζηνπο ηξεηο 

ζεηζκνχο. Δδψ είλαη ε πφιε ηνπ Ακαηξίδ , ε νπνία νπζηαζηηθά 

θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο. Βιέπνπκε δηάθνξεο απφςεηο θηηξίσλ. Θα 

πξέπεη λα πνχκε φηη ε απφθξηζε ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο 

Ηηαιίαο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζεηζκνχο, δελ ήηαλ θαη ηφζν θαιή. 

Οπζηαζηηθά αληηιήθζεθαλ ην ηη έρεη ζπκβεί κεηά 3 ψξεο. Γηα απηφ ε 

απνζηνιή δπλάκεσλ θαζπζηέξεζε.  

Βεβαίσο εθείλν ην νπνίν έρνπλ ζαλ κεγάιν πιενλέθηεκα, 

είλαη ν ηξνκεξφο εμνπιηζκφο ζε φια ηα επίπεδα. Καη βέβαηα 

δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο, πξαθηηθέο πνπ δελ είλαη ίδηεο κε ηηο δηθέο 

καο. Γειαδή ζηνλ ηξίην ζεηζκφ, παξά ην γεγνλφο φηη ν ζεηζκφο 

ήηαλ 6,5 βαζκνχο, δελ ππήξραλ ζχκαηα γηαηί απνκαθξχλζεθαλ 

40.000 θάηνηθνη.  

Δδψ ζηελ Διιάδα δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ. Δδψ ε πξαθηηθή 

καο ιέεη φηη δελ ζέινπλ νη θάηνηθνη λα απνκαθξπλζνχλ πάξα πνιχ 

απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπο. Αλ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθελψζνπλ θαη έμσ 

απφ απηέο. Σν λα πάλε ζε κία άιιε πεξηνρή, ζε έλαλ άιιν Ννκφ, 

100, 200 ρηιηφκεηξα καθξηά, 40.000 άηνκα, απηφ γηα ηελ Διιάδα δελ 

ηζρχεη.  
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Βιέπνπκε ρσξηά ηα νπνία έρνπλ ηζνπεδσζεί νινζρεξψο ζηελ 

Ηηαιία, εδψ είλαη απφ ηνλ δεχηεξν ζεηζκφ, ν ηξίηνο ζεηζκφο 

αιινίσζε ζπλνιηθά ην ηνπίν ην νπνίν ππήξρε θαη βέβαηα εδψ 

αθπξψλνληαη φιεο νη νδεγίεο νη νπνίεο κε πνιχ θφπν θαη κε πνιχ 

επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ζπκβνιή ηηο θάλακε θαη ηηο δίλνπκε θαη 

εκείο απφ ηνλ ΟΑΠ θαη  ε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, ζην θνηλφ, πξνθεηκέλνπ λα ηηο αθνινπζήζεη.   

Δδψ ζηελ Ηηαιία, ζε 1,5 δεπηεξφιεπην ηειείσζαλ ηα πάληα. 

Γχν παικνί κφλν ε ζεηζκηθή δφλεζε, θαηάξξεπζε νξνθψλ θαη 300 

ζχκαηα κφλν ζηελ πεξηνρή απηή ηνπ Ακαηξίδ. Μέζα ζε 1,5 

δεπηεξφιεπην. Όινη νη λεθξνί νη νπνίνη βξέζεθαλ, βξέζεθαλ ζηα 

θξεβάηηα ηνπο. Γελ κπνξνχζε λα θάλεη θαλέλαο ηίπνηα. Δίλαη ε 

πεξίπησζε –  εμαίξεζε βέβαηα –  φπνπ δελ κπνξείο λα αθνινπζήζεηο 

ηηο νδεγίεο.  

Έηζη ινηπφλ εθείλν ην νπνίν εγψ ηνπιάρηζηνλ πξνηείλσ  απηή 

ηε ζηηγκή ζαλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο ΚΔΓΔ, είλαη ν θάζε Γήκνο λα 

εθπνλήζεη Δπηρεηξεζηαθά ηξαηεγηθά ρέδηα πξνθεηκέλνπ λα 

ελζσκαηψζεη ηηο ηνπηθέο ηδηνκνξθίεο κέζα ζηα ρέδηά ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ ηα ρέδηα απηά λα είλαη απνηειεζκαηηθά.  

Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ, θχξηε Καζεγεηά.  

 Σνλ θχξην ίκν παξαθαιψ λα έξζεη ζην βήκα, ηνλ Γήκαξρν 

Πεηξνχπνιεο θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΠΔΓΑ.  

 Αλ θάπνηνο ζπλάδειθνο ζέιεη λα ηνπνζεηεζεί, κε ραξά, γηαηί 

ζηε ζπλέρεηα έρνπκε ηελ Δπηηξνπή θαη ε παξνπζία ηνπ θπξίν π 

Τπνπξγνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γηαηί είλαη έλα ηδηαίηεξα ζνβαξφ 

ζέκα πνπ καο απαζρνιεί φινπο, ηνπ θπξίνπ Φάκειινπ.  

 Κχξηε Υηνλίδε, ζε ιίγν, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Βαγγέιε, αλ 

δελ ππάξρεη θάηη άιιν…  

Ε. ΙΜΟ:  Δπραξηζηψ πάξα πνιχ γηα ην ιφγν, θχξηε Πξφεδξε. 

 Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θαιεκέξα.  
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 Πνιηηηθή πξνζηαζία. Δίλαη έλα δήηεκα ην νπνίν καο αθνξά 

φινπο. Βέβαηα είλαη ζπλζήθεο πνπ απεπρφκαζηε λα ζπκβνχλ θαη 

πνπ φηαλ ζπκβνχλ, πξνθαλψο ζα πξέπεη ν θάζε Γήκνο λα έρεη ην 

δηθφ ηνπ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην, λα ππάξρεη ζπληνληζκφο ηνπ Γήκνπ 

κε φκνξνπο Γήκνπο, κε ηελ Πεξηθέξεηα, κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αιιά δελ κπνξνχκε λα δνχκε ην δήηεκα ηεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη, 

είηε έρνπκε πεξίπησζε ππξθαγηάο, είηε ζε ηζκνχ, είηε πιεκκχξαο, 

είηε ρηνληνχ, είηε νηηδήπνηε, νπνηαδήπνηε ζενκελία δειαδή, 

αζχλδεηε κε ην γεληθφηεξν πιαίζην.  

 Γειαδή αο πνχκε φηη  ν Γήκνο Πεηξνχπνιεο έρεη θαηαξηίζεη 

ην θαιχηεξν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην πνπ ππάξρεη. Μπνξεί λα ην 

πινπνηήζεη; Πνηνο; Ο Γήκαξρνο; Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην; Γελ 

ρξεηάδεηαη εθείλε ηε ζηηγκή λα επέκβνπλ ρεηξηζηέο, νδεγνί, εξγάηεο 

θαζαξηφηεηαο, θεπνπξνί γηαηί ζα έρνπλ πέζεη θνξκνί κέζα ζηε κέζε 

ησλ δξφκσλ; Πνηνο ζα νδεγεί ηα κεραλήκαηα; Άξα ινηπφλ, δελ 

ζπλδέεηαη ην δήηεκα ηεο πνιη ηηθήο πξνζηαζίαο κε ην αίηεκα ην 

δηεθδηθεηηθφ πνπ πξέπεη λα έρεη ε ΚΔΓΔ γηα πξφζιεςε κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ; Πνηνο ζα ηα θάλεη απηά, ν εζεινληήο;  

 Γειαδή ζα αθήζνπκε ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

ζην θηιφηηκν πνπ έρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη απφ θαιή πξφζεζε, λα 

βνεζήζνπλ φλησο ηε γεηηνληά ηνπο, ηελ πφιε ηνπο, ηελ πεξηνρή 

ηνπο; Πνηνο εζεινληήο ζα ρεηξηζηεί δειαδή θιαξθ, εθρηνληζηηθφ, 

θνξηεγφ, νηηδήπνηε; Γελ κπνξεί λα γίλεη απηφ ην πξάγκα.  

 Άξα ινηπφλ δελ κπνξνχκε λα πιέθνπκε εγθψκηα ζην πφζν 

θαιά έρνπκε νξγαλψζεη ηνλ εζεινληηζκφ θαη λα κε βάδνπκε 

δηεθδηθεηηθφ πιαίζην, φηη πξέπεη λα γίλεη πξφζιεςε κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ. Καη λα ππάξρεη πιήξεο θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα 

απηά ηα πξάγκαηα. Σα ρξήκαηα πνπ παίξλνπκε γηα ηελ πνιηηηθή 

πξνζηαζία, είλαη  ςίρνπια. Μαο θηάλνπλ γ ηα λα αγνξάζνπκε 

εθρηνληζηηθά; Μαο θηάλνπλ γηα λα αγνξάζνπκε αιαηηέξεο; Καη αλ 
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ήδε έρνπκε, κπνξνχκε λα ηα ζπληεξήζνπκε; Με ηη; Με ηηο 

πεξηθνπέο πνπ έρνπλ θηάζεη ζην 50%;  

 Άξα ινηπφλ, βιέπνληαο ην δήηεκα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

πξέπεη θαη νθείινπκε, γηα λα βγάινπκε θαη  ηα ζσζηά 

ζπκπεξάζκαηα, λα ην ζπλδέζνπκε κε ην γεληθφηεξν πιαίζην, κε ηε 

γεληθφηεξε πνιηηηθή πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνπο Γήκνπο.  

Καη ην θπξηφηεξν είλαη ην εμήο. Μηιψληαο γηα πνιηηηθή 

πξνζηαζία, θαηά ηε γλψκε κνπ, θαηά ηε γλψκε καο σο ΛΑ ΨΚΖ 

ΤΠΔΗΡΧΖ, δελ πξέπεη λα θνπβεληηάδνπκε κφλν γηα ην πψο ζα 

παξέκβεηο. Πνιχ ζεκαληηθφ, δελ ην ππνηηκάκε. Οχηε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε. Αιιά ην ζέκα είλαη λα κε θηάζεηο λα ρξεηαζηεί λα 

παξέκβεηο.  

Ξέξεηε, ζηελ ηαηξηθή ιέλε: θαιχηεξν ηνπ ζεξαπεχεηλ είλαη ην  

πξνιακβάλεηλ. Καη ιέσ εγψ, ππάξρεη  ζήκεξα ε ηερλνγλσζία θαη ε 

επηζηήκε, πνπ ν άλζξσπνο κπνξεί λα πάεη ζην θεγγάξη φπνηα ψξα 

ζέιεη, λα θηηαρηνχλ θξάγκαηα; Δγγεηνβειηησηηθά έξγα; Σα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη  σο κέηξα χδξεπζεο ην θαινθαίξη; Μπνξνχλ λα 

γίλνπλ ηέηνηεο παξεκβάζεηο αλάζρεζεο ησλ πδάησλ ζην βνπλφ; 

Πξέπεη λα γίλνπλ έξγα ππεξηνπηθά, αληηπιεκκπξηθά. Όινη νη Γήκνη 

ζπλνξεχνπλ κε θάπνηνπο άιινπο. Όηαλ γίλεη κηα πιεκκχξα, ηα λεξά 

θάπνπ πξέπεη λα πέζνπλ.  

Γηα παξάδεηγκα ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Γπηηθή Αζήλα πνπ είκαη 

εγψ, ζηελ Πεηξνχπνιε, είρακε ηελ πεξζηλή ρξνληά δέθα 

ζπλεδξηάζεηο κε πέληε Τπνπξγνχο, κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 

Τδάησλ, κε Πεξηθεξεηάξρε, Αληηπεξηθεξεηάξρε, δελ βγάιακε 

ζπκπέξαζκα.  εθψλεη ν Κεθηζφο ηα λεξά φιεο ηεο Αζήλαο ή δελ ηα 

ζεθψλεη; Γελ πξέπεη λα ππάξρεη εληαία θξαηηθή επζχλε γηα απηά ηα 

πξάγκαηα;  

Δληάμεη, ν θάζε Γήκαξρνο νθείιεη λα θάλεη θαη πξέπεη λα 

πξνηάζζεη έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, αληηζεηζκηθήο 

ζσξάθηζεο. Μπνξείο λα θάλεηο θάπνηνπο αγσγνχο, λα παξέκβεηο, 

λα θάλεηο ηηο ζράξεο ησλ φκβξησλ θαη ηα ινηπά, είλαη απαξαίηεηα. 
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Αιιά γηα έξγα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπκβεί ζενκελία, δελ κηιάκε γηα 

κηα απιή βξνρή, γλσξίδεη θαλείο απηά ηα λεξά πνχ θαηαιήγνπλ θαη 

αλ εθεί πνπ θαηαιήγνπλ αληέρεη; Ο Κεθηζφο γηα παξάδεηγκα, πνπ 

είλαη ν κφλνο απνδέθηεο  ζηελ Αζήλα, έρεη πέζεη ζε ηξία ζεκεία απφ 

πέξπζη, δελ έρεη γίλεη νχηε κηζή δνπιεηά, δελ έρεη πέζεη  νχηε κηζή 

πέηξα γηα λα ζηεξηρηεί θαη φιεο νη παξαθεθίζηεο πεξηνρέο ζε κηα 

κεγάιε πιεκκχξα ζα βνπιηάμνπλ. Καη εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν ε 

Πνιηηεία θνηηάεη αδηάθνξε.  

Πξέπεη λα γίλνπλ έξγα αλάζρεζεο ζην Πνηθίιν Όξνο, 

παξαδείγκαηνο ράξε, πνπ είλαη ζηελ Πεηξνχπνιε, ή ζηνλ 

Λπθαβεηηφ; Πξέπεη λα γίλνπλ αληίζηνηρα έξγα ζηε Εάθπλζν πνπ 

πλίγεθε, ζηνλ Έβξν; Γελ ππάξρεη ε ηερλνγλσζία; Τπάξρεη. Γηα πνην 

ιφγν δελ γίλνληαη; Γελ μέξνπλ δειαδή, ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ή θαη 

ε πξνεγνχκελε, ηνλ ηξφπν; Γελ ππάξρνπλ νη επηζηήκνλεο; 

Υάζεθαλ; Γηα πνην ιφγν δελ γίλνληαη, γηα πνην ιφγν δελ 

πξνηάζζνληαη απηά ηα έξγα; Γηα πνην ιφγν απηά ηα έξγα δελ είλαη 

άκεζα επηιέμηκα ζην ΔΠΑ;  

Δγψ βάδσ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ. Καηά ηε γλψκε καο, δελ 

είλαη, γηαηί δελ εμππεξεηνχλ ηελ άκεζε θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ. 

Γηα απηφ ην ιφγν. Γειαδή ηη; Γελ μέξεη ε θπβέξλεζε φηη πέξπζη ζηε 

Γπηηθή Αζήλα πλίγεθαλ ηξεηο άλζξσπνη; Υάζεθαλ ηξεηο αλζξψπηλεο 

δσέο. Γελ θνπβεληηάδνπκε  γηα ηηο πεξηνπζίεο, δελ θνπβεληηάδνπκε 

γηα ην βηφο ησλ αλζξψπσλ πνπ κνρζεί γηα λα ρηίζεη έλα ζπίηη ή ην 

ακάμη ηνπ πνπ θαηαζηξάθεθε. Γελ μέξνπκε ηη; Όηη θάεθαλ 

άλζξσπνη;  

Καη βάδσ εδψ θαη έλαλ αθφκα πξνβιεκαηηζκφ θαη θιείλσ. Αλ 

ηξεηο αλζξψπηλεο δσέο είλαη θάηη ζην λα πάξεηο κέηξα γηα λα 

απνθχγεηο απηή ηελ θαηάζηαζε, γηα λα πξνζηαηεχζεηο πξαγκαηηθά 

ην ιαφ. Δδψ γίλνληαη ηκπεξηαιηζηηθνί πφιεκνη θαη έρνπκε 

εθαηνκκχξηα μεξηδσκέλνπο, πξφζθπγεο θαη άιινπο ηφζνπο λεθξνχο.  

Λέκε ινηπφλ –  θαη θιείλσ κε απηφ, γηα λα κε  ζαο θνπξάζσ 

παξαπάλσ –  φηη πξέπεη σο ΚΔΓΔ λα δηεθδηθήζνπκε, λα πνχκε φηη 
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λα ππάξρεη θξαηηθή ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε, λα γίλνπλ έξγα απφ 

ην θξάηνο, γηαηί απηά ηα έξγα είλαη ππεξηνπηθήο θαη  

δηαπεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο, κεγάια έξγα. Γελ κπνξεί λα ηα 

εθπνλήζεη θακία ηνπηθή Σερληθή Τπεξεζία. Γελ κπνξεί λα ηα 

ρξεκαηνδνηήζεη θαλείο Γήκνο. Δδψ ε ΔΤΓΑΠ δελ καο δίλεη ηε 

βνήζεηα λα θάλνπκε πδξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο κειέηεο.  

 Λέσ ινηπφλ φηη πξέπεη λα ππάξρεη θξαηηθή επζχλε, γηα λα 

ππάξρεη κφληκν πξνζσπηθφ πνπ ζα εμππεξεηεί απηέο ηηο αλάγθεο, 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη λα κε κέλνπκε θαη λα έρνπκε ζαλ 

αίηεκα ην ηη θαιά πνπ έρνπκε νξγαλψζεη ηνλ εζεινληηζκφ. Απηφ δελ 

είλαη πξννδεπηηθφ. Σν 2016 ινηπφλ, δελ είλαη πξννδεπηηθφ λα ιέκε 

φηη έρνπκε νξγαλψζεη ηνλ εζεινληηζκφ, λα καο ζψζνπλ νη 

εζεινληέο.  

 Γελ θαηεγνξψ θάπνηνλ ν νπνίνο ζέιεη λα βνεζήζεη ηε γεηηνληά 

ηνπ, ην ζπίηη ην δηθφ ηνπ, ην ζπίηη ηνπ δηπιαλνχ ηνπ, αιιά εκείο ζα 

νξγαλψζνπκε ην Δπηρεηξεζηαθφ καο Πξφγξακκα πάλσ ζηηο 

εζεινληηθέο νκάδεο; Καη θάπνηεο απφ απηέο –  θαη θιείλσ ,  

ζπγγλψκε, λα κελ θνπξάζσ παξαπάλσ –  είλαη ΜΚΟ θαη παίξλνπλ 

ρνληξά θνλδχιηα απφ ην θξάηνο. Γηαηί δελ ηα δίλνπλ δειαδή απηά ηα 

θνλδχιηα γηα λα πάξνπκε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεηαδφκαζηε θαη ηα 

παίξλνπλ νη ΜΚΟ; Ση ζα πνχκε εδψ ζαλ ΚΔΓΔ; Μπξάβν ζηνλ 

εζεινληηζκφ θαη κπξάβν ζηηο ΜΚΟ;  

 Ννκίδσ πξέπεη λα έρνπκε μεθάζαξε ζέζε, δηεθδηθεηηθφ 

πιαίζην πνπ λα κελ θάλνπκε πίζσ απφ απηφ θαη λα ζπλδέεηαη κε 

φια ηα ππφινηπα πξνβιήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνπο 

Γήκνπο ιφγσ ηεο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη.  

 Δπραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ ηνλ Βαγγέιε γηα ηηο 

ελδηαθέξνπζεο επηζεκάλζεηο.  

 Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ νη άιινη ζπλάδειθνη, ν θχξηνο Γεληθφο ζα 

θιείζεη, θαηαγξάθνληαο απηέο ηηο επηζεκάλζεηο θαη δίλνληαο 

απαληήζεηο.  
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 Θα παξαθαινχζα ηνλ θχξην Μαπξνκηράιε, ηνλ Αληηδήκαξρν 

Μνλεκβαζηάο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο, λα έρεη ην ιφγν.  

Κ. ΜΑΤΡΟΜΙΥΑΛΗ:  Κχξηε Τπνπξγέ, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, εγψ 

ζα είκαη ζχληνκνο, ιαθσληθφο.  

 Πξνέξρνκαη απφ έλαλ Γήκν, απφ έλαλ ηζηνξηθφ ηφπν, ην Γήκν 

ηεο Μνλεκβαζηάο. Απηφο ν ηφπνο πξηλ 2 ρξφληα, κε ηηο θσηηέο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ησλ Βνηψλ θαη ηψξα πξφζθαηα κε 

ηελ πιεκκχξα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ησλ Μνιάσλ, βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα δχν ηαπηφρξνλα ιφγνπο.  

 ηελ δηαδηθαζία ζέισ λα πσ φηη ελψ ε Πνιηηεία, κεηά ηηο 

ππξθαγηέο ησλ Βνηψλ, έδσζε ρξεκαηνδφηεζε ζην ΠΓΔ, ην νπνίν 

πήγε ζηελ Πεξηθέξεηα, νη θσηηέο έγηλαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015, ε ΑΔ 

26 ηνπ ΠΓΔ ηεο Πεξηθέξεηαο ήηαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, ε 

Πεξηθέξεηα έδσζε, ελψ ήηαλ έλα πνζφ 12,5 εθαηνκκπξίσλ, ηα 6 

εθαηνκκχξηα ηα εθρψξεζε ζηε δπλαηφηεηα ηνπ Γήκνπ λα 

πξνρσξήζεη γηα λα θάλεη απαηηνχκελα έξγα, κεηά απφ 5 κήλεο, 

πξνρσξήζακε άκεζα ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην, ηνλ θχξην Λέθθα, πξνρψξεζε ζε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε, εκείο ζπλερίζακε ηηο κειέηεο, ηηο νινθιεξψζακε, δπζηπρψο 

ήξζε ν 4412, θαζπζηέξεζε, κεηά ηνλ Οθηψβξην πξνρσξήζακε, 

έρνπκε θάλεη φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηψξα ήδε έρνπκε 

αξρίζεη ηηο δεκνπξαζίεο.  

 Καηαιαβαίλεηε φηη απηφ ην ζέκα, εάλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο 

απηέο έξρνληαλ θαηεπζείαλ ζην Γήκν, πνπ γλσξίδεη ηα ζέκαηα, έρεη 

ηηο κειέηεο, έρεη ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο θαη κπνξεί λα πξνρσξήζεη 

άκεζα ζηα έξγα, ζαο ιέσ ηνχην, φηη αλ ε πιεκκχξα ησλ Μνιάσλ 

πνπ έγηλε ην επηέκβξην, ζηηο 7 επηεκβξίνπ, είρε γίλεη ζηελ 

πεξηνρή ησλ Βνηψλ, ε πφιε ηεο Νεάπνιεο ζα  ήηαλ κέζα ζηε 

ζάιαζζα.  Σνπιάρηζηνλ απηά λα δνχκε.  

 Καη θάηη άιιν. Δπεηδή θαηά ηε ζχζθεςε πνπ έγηλε ζην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, κε ζπκκεηνρή αξθεηψλ Τπνπξγψλ, ζηηο 14 

επηεκβξίνπ, γηα ηα ζέκαηα ησλ πιεκκπξψλ πνπ έγηλαλ ζηελ 
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Πεινπφλλεζν, εθεί δηαπηζηψζεθε φηη  εθηφο απφ ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο γηα λα απνθαηαζηήζνπκε, πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε θαη ζε έξγα ηα νπνία άκεζα ρξεηάδνληαη γηα ηε 

ζσξάθηζε ησλ πφιεσλ. Δθεί ζηε ζχζθεςε εγψ αλέθεξα 

ζπγθεθξηκέλα φηη γηα ηελ πφιε ησλ Μνιάσλ, πνπ ππήξρε θαη ην 

κεγάιν πξφβιεκα κε ηηο  πιεκκχξεο, ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή δχν 

ψξηκεο κειέηεο νη νπνίεο ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή θάπνην κέηξν 

αληίζηνηρν λα ππάξρεη ζην ΔΠΑ, ηνπιάρηζηνλ απηά ηα πξάγκαηα 

πνπ ηα έρνπκε έηνηκα θαη κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε γηα λα 

πξνζηαηεχζνπκε ηνπο νηθηζκνχο καο, λα κπνξέζνπκε λα ηα 

ππνβάιινπκε θαη λα πινπνηήζνπκε έξγα.  

 αο επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ:  Να είζαη θαιά, Κσζηή. Καη εκείο επραξηζηνχκε.  

 Ο θχξηνο Παπαζπχξνπ, ν Γήκαξρνο Κφληηζαο, γηα έλα ιεπηφ 

παξαθαιψ.  

Α. ΠΑΠΑΠΤΡΟΤ:  Ναη, φλησο ζα είκαη ζχληνκνο, γηα έλα ιεπηφ.  

 Δγψ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην εμήο. Όινη γλσξίδνπκε απηφ 

πνπ ιέγεηαη: θάιιην ην πξνιακβάλεηλ, παξά ην ζεξαπεχεηλ. Λνηπφλ, 

είκαη έλαο Γήκνο νξεηλφο, δεχηεξνο κεγαιχηεξνο Γήκνο ζε έθηαζε 

ζην Ννκφ Ησαλλίλσλ, πνιιά δάζε, πάξα πνιιά δάζε θαη δηαηίζεηαη 

θάζε ρξφλν ην πνζφ, ην κεγάιν πνζφ ησλ 50.000 € γηα λα θάλνπκε 

πξφιεςε. Απηφ ην πνζφ δελ θηάλεη  νχηε λα ζπληεξήζνπκε ηνπο 

ππξνζβεζηηθνχο θξνπλνχο.  

 Παξαθαιψ ινηπφλ ηνλ θχξην Γξακκαηέα, δελ μέξσ κε πνηα 

θξηηήξηα γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ, ζα πξέπεη λα  ιεθζνχλ 

νπσζδήπνηε ηα θξηηήξηα ηεο νξεηλφηεηαο, ηεο έθηαζεο, ηνπ 

ηεξάζηηνπ δηθηχνπ, ηνπ δαζηθνχ θαη αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. 

Πηζηεχσ φηη απηά ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηηο λέεο θαηαλνκέο.  

 Απηφ ήζεια λα πσ. Καη ζπκπιεξσκαηηθά ζέισ λα πσ, φπσο 

είπα ζηνλ θχξην  Τπνπξγφ, φηη καδί  κε ην Μέηζνβν, ηνλ Γήκν 

Μεηζφβνπ, ν Γήκνο Κφληηζαο είλαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

δηφηη κε ηηο πξφζθαηεο βξνρνπηψζεηο είρακε πνιιέο θαηαζηξνθέο, 
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θαηαζηξάθεθε κία γέθπξα, απνκνλψζεθε έλα ρσξηφ, θηλδπλεχνπλ 

άιιεο γέθπξεο. Απηά φκσο ζα ηα πνχκε θαη’ ηδίαλ.  

 αο επραξηζηψ πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ:  Να είζηε θαιά.  

 Δπραξηζηνχκε θαη ηνλ θχξην Πξαηζφιε, ηνλ Βνπιεπηή ΤΡΗΕΑ 

Δχβνηαο, γηα ηελ παξνπζία ηνπ εδψ. Να είζηε θαιά, θχξηε Σάζν.  

 Θα παξαθαιέζσ ηνλ θχξην Παπαθσλζηαληίλνπ, Γεκνηηθφ 

χκβνπιν Αηγηαιείαο, γηα έλα ιεπηφ.  Έηζη Κσζηή; Έλα ιεπηάθη, γηα 

λα κπνχκε ζηα επφκελα.  

Κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟΤ:  Δπραξηζηψ πνιχ.  

Γχν πνιχ ζχληνκεο επηζεκάλζεηο.  

Έλα ζέκα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ θάπνηεο 

παξάθηηεο πεξηνρέο, είλαη ην ζέκα ησλ ηζνπλάκη. Σν νπνίν, ζ ηνλ 

Κνξηλζηαθφ γηα παξάδεηγκα ή ζηα λεζηά, έλα απιφ κέηξν, ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην πνπ πξέπεη λα εθπνλήζνπλ νη Γήκνη, γηα 

παξάδεηγκα δελ πξέπεη λα βάιεηο επαίζζεηεο ππνδνκέο ζην ρψξν ν 

νπνίνο είρε πιεγεί  ζηνλ Κνξηλζηαθφ ην ’63 θαη ζην Αηγαίν ην ’56 

απφ ην  ηζνπλάκη. Απιά κέηξα, ηα νπνία πξέπεη λα ηα 

ζπκπεξηιάβνπκε ππφςε, δηφηη απηά ζπκβαίλνπλ ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν θαη πξέπεη λα είλαη θαη απηφ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο.  

Γεχηεξνλ, γηαηί είκαη θαη σο κέινο ησλ ΟΗΚΟΛΟΓΧΝ 

ΠΡΑΗΝΧΝ ζηελ Απηνδηνίθεζε, ζέισ λα πσ φηη γη α ηηο πιεκκχξεο, 

ζηηο πξφζθαηεο θαηαζηξνθέο πνπ έγηλαλ ζηελ αθηή ηνπ Αηιαληηθνχ 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε αμία ησλ πγξνηφπσλ πνπ είραλ κείλεη 

ζην λα ζψζνπλ πεξηνπζίεο, εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 800 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. Γειαδή ε χπαξμε πγξνηφπσλ εθηφλσζε πιεκκπξηθά 

θαηλφκελα, πξνζηάηεπζε παξάθηηεο πεξηνρέο απφ ηέηνηα θαηλφκελα.  

Θέισ λα πσ ινηπφλ φηη έλα πεδίνλ δφμεο ιακπξφ γηα ην 

κέιινλ είλαη, αληί λα θνηηάκε ζθιεξά αληηπιεκκπξηθά έξγα, λα 

δνχκε επίζεο κεγάια έξγα, ηα νπνία φκσο ζα είλαη απνθαηάζηαζε 

πγξνηφπσλ θαη εθεί αληί δειαδή λα εγθηβσηίδνπκε πνηάκηα, λα 
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δηεπξχλνπκε ηελ θνίηε, απηά ζα είλαη έξγα κεγάια, ελδερνκέλσο 

εθεί ζα βξεη θαη κηα δηέμνδν ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο.  

Πξέπεη λα ηα ιάβνπκε ινηπφλ ππφςε καο, ε απνθαηάζηαζε 

θαη ε πξνζηαζία ησλ πγξνηνπηθψλ πεξηνρψλ είλαη πξνζηαζία απφ 

ηηο πιεκκχξεο. Απηφ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ:  Να είζηε θαιά, επραξηζηνχκε πνιχ.  

 Καισζνξίδνπκε θαη ηνλ θχξην Γεσξγηάδε, Αληηπξφεδξν ηεο 

ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Καιψο ήξζαηε ζην πλέδξην θαη ηηκάηε ην 

πλέδξηφ καο.  

 Γπν θνπβέληεο ν θχξηνο Γεληθφο, γ ηα λα θιείζνπκε θαη λα 

πεξάζνπκε ζηελ επφκελε Θεκαηηθή.  

Ι. ΚΑΠΑΚΗ:  Πνιχ ζχληνκα, γηα φζα αθνχζηεθαλ. Δίλαη πξνθαλέο 

θαη ην αλέθεξα θαη ζηελ νκηιία κνπ, φηη φηαλ έρνπκε κηα θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο, κηα θπζηθή ή ηερλνινγηθή θαηαζηξνθή, νη 

δπλαηφηεηεο ηεο  ρψξαο ή ηεο πεξηνρήο ππνιείπνληαη ζε ζρέζε κε 

ηηο δπλαηφηεηεο. Καηά ζπλέπεηα, ηα κέζα, είηε είλαη ζε έκςπρν, είηε 

ζε άςπρν πιηθφ, δελ ζα θηάλνπλ πνηέ.  

 χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θηλδπληθήο, δελ ππάξρεη απφιπην 

επίπεδν αζθάιεηαο, ππάξρεη απνδεθηφ επίπεδν αζθάιεηαο. Θα 

πξέπεη λα πάκε –  απηφ πνπ γίλεηαη θαη ζε φιν ηνλ θφζκν –  ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Θα πξέπεη, αλαθέξζεθε εδψ απφ ην 

Γήκαξρν ηεο Κφληηζαο; Να ζρεδηάδνπκε πιένλ ηνπηθά θαη φρη 

ζπλνιηθά θαη ηζνπεδσηηθά ζην επίπεδν ην θεληξηθφ. Ζ θάζε πεξηνρή 

έρεη ηνπο δηθνχο ηεο θηλδχλνπο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κία ηεξάξρεζε 

ηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη πάλσ ζε απηφ λα ζσξαθίδνπκε θαη ην 

ζχζηεκα, πάληα ζηε ινγηθή ηνπ εθηθηνχ, έηζη; Σεο αλάιπζεο 

θφζηνπο –  νθέινπο. Απνδεθηφ επίπεδν αζθάιεηαο ππάξρεη, δελ 

ππάξρεη απφιπην επίπεδν αζθάιεηαο ζε θαλέλα, κα ζε θαλέλα 

κέξνο ηνπ θφζκνπ. Καηά ζπλέπεηα εθεί ζα πξέπεη λα βάινπκε ηε 

ζπδήηεζε θαη λα ζπδεηήζνπκε φινη καδί γηα απηφ ην ζέκα.  

 Να πσ γηα ην εχινγν ζέκα πνπ ηέζεθε, παξνπζηάδεηαη  θαη έλα 

άιιν παξάδνμν ζε απηή ηε ρψξα. Οη Γήκν η έρνπλ κέζα θαη 



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΣΗΙΟ ΣΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ  - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 01-03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016 

“ΒΔΛΛΙΓΔΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ” 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  

«ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ» 

03 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2016   

31 

εμνπιηζκφ θαη δελ έρνπλ πξνζσπηθφ γηα λα δνπιέςνπλ. 

Πξαγκαηηθά, ην θαηαιαβαίλσ. Δκείο γηα λα δψζνπκε ιχζεηο γηα απηφ 

ην ζέκα, θάλακε απηφ, πξνζπαζήζακε λα βξνχκε ηξφπνπο κέζσ 

ησλ εζεινληψλ, γηα λα κπνξείηε λα αμηνπνηήζεηε ηνλ εμνπιηζκφ.  

 Δίκαη έηνηκνο γηα πξνηάζεηο θαη καδί  θαη εκείο λα ελψζνπκε 

ηηο δπλάκεηο γηα απηφ ην ζέκα. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ πψο έλαο 

Γήκνο λα έρεη δέθα κεραλήκαηα θαη λα κελ κπνξεί λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Να είλαη βξάδπ θαη λα είλαη φια λεθξά ή λα κε 

δνπιεχνπλ. Να ην δνχκε; Να δνχκε ηελ απηεπηζηαζία; Γελ μέξσ, 

πξνζθξνχεη ζε άιινπο λφκνπο; Αιιά ζε θάζε πεξίπησζε εκείο 

είκαζηε αλνηθηνί.  

 Καη λα πσ θαη θάηη άιιν. Πξνθαλψο επεηδή ν θχξηνο 

Καζεγεηήο –  θαη ην είπε, γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα θαη  ηα ινηπά 

–  ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε φηη νξηδφληηα, ζην επίπεδν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ζα ζπδεηήζνπκε νξηδφληηα θαη ζα ζπκπεξηιάβνπκε 

φινπο ηνπο θχθινπο ηεο θαηαζηξνθήο. Γελ είλαη  κφλν ε 

αληηκεηψπηζε, είλαη θαη ε πξφιεςε, είλαη ε πξνεηνηκαζία, είλαη ε 

απνθαηάζηαζε κεηά θαη έλα ζσξφ.  

Καη εθεί πάλσ, εγψ είρα θάλεη θαη κηα ζπδήηεζε θαη κε ηνλ 

θχξην Υαξίηζε θαη ηα ινηπά, πξαγκαηηθά πξέπεη λα ζπλδέζνπκε θαη 

ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο. Γελ κπνξεί νη ρξεκαηνδνηήζεηο λα είλαη  

μερσξηζηά απφ ηνλ ρεδηαζκφ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

Άξα θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα θάλνπκε πάξα πνιιά πξάγκαηα 

ζε απηά.  

Καη λα πσ θαη θάηη. Δδψ παξνπζηάδεηαη φηη έρνπκε… δελ 

έρνπκε αθφκα θάθειν θαηαζηξνθήο. Σψξα ζέινπκε λα ην 

ζεζκνζεηήζνπκε. Γειαδή πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη θάηη θαη 

επαλαιακβάλεηαη θαη ηελ άιιε θνξά θαη μαλά πιεξψλνπκε 

αληηκεηψπηζε. Δλψ ηη ιέεη; Καη ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα 

δειαδή, κία δξαρκή φηαλ βάδεηο ζηελ πξφιεςε, γιηηψλεηο εθηά 

ζηελ αληηκεηψπηζε. Γελ ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηέηνηεο ζπδεηήζεηο; 
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Ννκίδσ φηη ζπκθσλείηε θαη φινη θαη ππάξρεη πεδίν δφμεο ιακπξφ 

ζηε ζπλέρεηα λα ηα ζπδεηήζνπκε φια απηά ηα πξάγκαηα.  

αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΤΧΝ:  Δπραξηζηνχκε πνιχ ην θχξην Γεληθφ.  

 Σξία είλαη ηα πξάγκαηα πνπ εκείο έρνπκε ζηνρνπνηήζεη θαη 

ζεσξνχκε φηη είλαη ε ιχζε ζην πξφβιεκα. Πξφιεςε, ζπλεξγαζία 

θαη ζπληνληζκφο.  

 Να ζαο επραξηζηήζνπκε εηιηθξηλά φινπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

παξαθνινπζήζαηε ηε Θεκαηηθή καο θνπβέληα.  

 Κχξηε Αληηπξφεδξε, επραξηζηνχκε πνιχ θχξηε Καθαληάξε.  

Δ. ΚΑΦΑΝΣΑΡΗ:  Να επραξηζηήζνπκε ηνλ θχξην Φαζά γηα ηελ 

πξαγκαηηθά πνιχ ζεκαληηθή απηή ελφηεηα πνπ δεκηνχξγεζε 

παξνπζία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο , θαη ηνλ 

επραξηζηνχκε , θαη ηνλ Καζεγεηή ηνλ θχξην Λέθθα, εθ κέξνπο ησλ 

πλέδξσλ θαη ηεο ΚΔΓΔ.  


