Ευρεία
σύσκεψη
για
την
αντιπλημμυρική θωράκιση της
Αττικής
Ζητήματα που αφορούν στην άμεση ολοκλήρωση των προληπτικών
δράσεων για την καλύτερη αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής
και γενικότερα τον συντονισμό και την οργάνωση των
εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία από φυσικές καταστροφές,
βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης η οποία
πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην Περιφέρεια Αττικής.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας Ν. Χαρδαλιά, των Αντιπεριφερειαρχών και στελεχών
της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, εξέφρασε την ικανοποίησή
του για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά και υπογράμμισε ότι είναι
σημαντικό να βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις ευθύνης άνθρωποι που
έχουν αποδείξει έμπρακτα την αποτελεσματικότητά τους.
Στη
συνέχεια
αναφέρθηκε
στον
προγραμματισμό
αντιπλημμυρικών έργων και την χρηματοδότηση ύψους
εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και αντιμετώπισης

των
150
για
των

επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.
Ο κ. Πατούλης ζήτησε από τους Αντιπεριφερειάρχες να
παρακολουθούν επισταμένα την πορεία υλοποίησης των
αντιπλημμυρικών έργων και του καθαρισμού των ρεμάτων,
προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση. Προς την
κατεύθυνση αυτή ζήτησε να έχει ενημέρωση για την
προτεραιοποίηση που έχει δοθεί, ενώ υπογράμμισε ότι όπου
υπάρχουν προβλήματα θα πρέπει να καταγραφούν και να
διερευνηθούν άμεσα οι δυνατότητες επίλυσής τους.

Επιπλέον επισήμανε ότι είναι «αναγκαία η στενή συνεργασία
Αυτοδιοίκησης και Κεντρικής διοίκησης». Αναφερόμενος στους
δήμους τόνισε ότι οφείλουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,
να προχωρήσουν έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για
τον έγκαιρο καθαρισμό των φρεατίων και γενικότερα των σημείων
που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. «O κάθε
φορέας, Αυτοδιοίκηση και κεντρική Διοίκηση οφείλουν να
αναλάβουν τις ευθύνες τους στο μέτρο που τους αναλογούν».
Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρκεια
προηγούμενης διευρυμένης σύσκεψης έχει ήδη αποφασίσει να
προχωρήσει στη δημιουργία παρατηρητηρίου επικινδυνότητας
ρεμάτων και στη σύσταση εργολαβίας «Επικινδυνότητας και Άμεσης
Παρέμβασης» η οποία θα επιλαμβάνεται προβλημάτων όπου
απαιτείται άμεση αντιμετώπιση σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια
της Περιφέρειας Αττικής.
Επίσης προγραμματίζει την αύξηση των εργολαβιών, ενώ προχωρεί
στην χαρτογράφηση όλων των ρεμάτων. Ειδική πρόβλεψη αναμένεται
να υπάρξει και για κονδύλια που θα αφορούν στην καλύτερη
αστυνόμευση και τον έλεγχο αποφυγής απόρριψης μπαζών σε
ρέματα.

Μέτρα αυτοπροστασίας των πολιτών
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης και
στην πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών για τη λήψη μέτρων
αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις εκδήλωσης έντονων καιρικών
φαινομένων. Με εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
αναμένεται να πραγματοποιηθεί ειδική καμπάνια ενημέρωσης των
πολιτών

