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Έτοιμες δηλώνουν οι Περιφέρειες για τα καιρικά
φαινόμενα
/ Επικαιρότητα

«Έμφαση στην πρόληψη, συγκεκριμένες και εκσυγχρονισμένες
δράσεις

ανασυγκρότησης

μιας

περιοχής

βάσει

ενός

ορθολογικού σχεδιασμού της πολιτείας και σύνταξη ειδικού
κανονισμού

από

αναδάσωσης»,

δήμους

είναι

για

απαραίτητα

την

προώθηση

για

την

δράσεων

αποτελεσματική

αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της
κλιματικής αλλαγής, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής,
Γιώργος Πατούλης.
Ενημερώνοντας την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής που συνεδρίασε με θέμα
«Περιβαλλοντικές διαστάσεις των σχεδίων αποκατάστασης των πυρόπληκτων
περιοχών», ο κ. Πατούλης έδωσε έμφαση στο περιφερειακό πρόγραμμα Αττικής για
την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής.
«Σε

συνεργασία

με

τον

αρμόδιο

υφυπουργό

και

τους

φορείς

έχουν

ήδη

δρομολογηθεί όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα και

είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες βροχοπτώσεις», διαβεβαίωσε. Όπως τόνισε ο κ.
Πατούλης, «είναι ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα που έχουν λάβει
19 δήμοι της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να μπορούν να έχουν όλα τα δεδομένα
και να γνωρίζουν τις δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν ώστε να είναι
προετοιμασμένοι».
«Μέχρι τέλη του έτους», όπως είπε, «με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν
εξασφαλιστεί θα ολοκληρωθούν όλες οι δράσεις για τα έργα που έχουν
δρομολογηθεί και οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από τις ακραίες φυσικές
καταστροφές». Μίλησε ακόμα για την ανάγκη επικαιροποίησης των δασικών
χαρτών και προσαρμογής τους στα νέα κλιματικά δεδομένα, ενώ έδωσε έμφαση σε
δράσεις που αφορούν τη πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, ο κ.
Πατούλης τόνισε την ανάγκη να εξεταστούν με ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή τόσο
η διαχείριση όσο και οι δράσεις και ο τρόπος αποκατάστασης των περιοχών που
έχουν πληγεί φέτος από τις δασικές πυρκαγιές. «Προφανώς και πρέπει να
επιταχυνθούν χωρίς καθυστερήσεις οι σχεδιασμοί και οι δράσεις. Θα χρειαστούν
περαιτέρω πόροι για έργα ώριμα που μπορούν να βοηθήσουν στην οχύρωση της
Αττικής, έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και στην ασφάλεια των
κατοίκων της», ανέφερε ο κ. Πατούλης.
Στο

ίδιο

μήκος

κύματος

κινήθηκε

και

ο

Λάμπρος

Δημητρογιάννης,

αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας έμφαση στο περιφερειακό πρόγραμμα
που έχει καταρτιστεί μετά τις καταστροφές από τις καλοκαιρινές δασικές
πυρκαγιές.

«Έχουμε

καταρτίσουμε

ένα

αξιοποιήσει

όλα

ολοκληρωμένο

τα

χρηματοδοτικά

πρόγραμμα

εργαλεία

επιτήρησης

και

για

να

ελέγχου,

συνδυάζοντας τις τεχνολογικές παραμέτρους ώστε οι αποφάσεις μας να έχουν
αποτελεσματικότητα. Παράλληλα διεκδικούμε ευρωπαϊκά προγράμματα για να
θωρακίσουμε με τα απαραίτητα έργα τους δήμους μας», επεσήμανε μεταξύ άλλων.
Ο Γεώργιος Χριστοφορίδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και
Βιωσιμότητας,

μίλησε

για

τεράστια

περιβαλλοντική

καταστροφή

που

έχει

συντελεστεί στη χώρα από τις φετινές δασικές πυρκαγιές, τονίζοντας ότι κρίσιμος
παράγοντας για την αποκατάσταση του φυσικού πλούτου της χώρας «είναι η
υποστήριξη της αναδάσωσης η οποία πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον
κεντρικό σχεδιασμό».
«Χρειάζονται, συντονισμός, έλεγχος και εποπτεία, όπως επιβάλει το Σύνταγμα. Ο
σχεδιασμός για την αποκατάσταση μιας περιοχής, δεν πρέπει να συνδέεται με την
λογική ότι η καταστροφή είναι πιο ελκυστική για την κεφαλαιοποίηση της
συμφοράς. Η εισβολή συμφερόντων παρακάμπτουν τα εμπόδια και φαίνεται ότι

όλες οι σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις
των δραστηριοτήτων», τόνισε.
Αναφερόμενος ειδικότερα στην Εύβοια ο κ. Δημητρογιάννης τόνισε: «Οι μελέτες
για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί είναι δυστυχώς εφ’ όλης
της ύλης και εφ’ όλης της περιοχής για την Εύβοια».
«Το νέο περιφερειακό σχέδιο για την Εύβοια δεν θεσπίζει αρχές και κατευθύνσεις.
Δεν

μπορεί

να

αποφασίζεις

εκτός

πλαισίου

νομιμότητας.

Οι

παρεμβάσεις

υπερακοντίζουν τους σκοπούς αποκατάστασης, υπερβαίνουν και υποκαθιστούν τα
ισχύοντα.

Ο

ορθολογικός

σχεδιασμός

αναδάσωσης

περιβάλλοντος όπως την ορίζει το Σύνταγμα», κατέληξε.

Νατάσα Θωμά – ΑΠΕ ΜΠΕ

είναι

η

ασπίδα

του

