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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 36η  
(συνέχεια της από 21-11-2017 διακοπείσας συνεδρίασης) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 419/2017 

Σήμερα 28-11-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), σε συνέχεια της 
από 21-11-2017 διακοπείσας συνεδρίασης, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 234791/10-11-2017 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
239077/16-11-2017 συμπληρωματικής αυτής και της υπ’ αριθμ. οικ. 244147/22-11-
2017 ανακοίνωσης του Προέδρου για την ημερομηνία συνέχισης της διακοπείσας 
συνεδρίασης, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στις 10-11-2017, 16-11-2017 και 22-11-
2017 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

 
Θέμα 10ο Η.Δ. 

Ενημέρωση – συζήτηση για το θέμα των καταστροφικών πλημμυρών της 15-11-
2017 στη Δυτική Αττική. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα έξι (86) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 28-11-2017. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, στην 
έναρξη της συνεδρίασης την Τρίτη 21-11-2017, ενημερώνει το Σώμα σχετικά με το 
ότι, το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης εστάλη στα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά την παρέλευση της πενθήμερης προθεσμίας της 
παρ. 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου 
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Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011) και ζητά την έγκριση για τη συζήτησή του.  
 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13, του Κανονισμού Λειτουργίας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και η πρόταξη αυτού στη συζήτηση. 
 
Οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Η Αντιπρόεδρος κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα - Θεοδώρα 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεξίου 
Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, 
Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα 
Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου 
Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, 
Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος 
Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), 
Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, 
Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), 
Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας 
Ιωάννης, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού 
Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ράικου Ζωή, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, 
Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, 
Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), 
Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος 
Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Γάκης Αντώνιος, Γιαννακάκη 
Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δημάκος Δημήτριος, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος),
Καλογεράκος Κυριάκος, Κουκά Μαρίνα, Μαντούβαλος Πέτρος, Μουλιανάκης 
Περικλής, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Χαρδαλιάς Νικόλαος,
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Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης “Ελληνική Αυγή για την Αττική” κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Ε. Μπαρμπούρης, Α. Φωτόπουλος, Ε. Χρήστου –
Γερμενή, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής” 
κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, 
ο επικεφαλής της παράταξης “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, Ανταρσία σε 
Κυβέρνηση – Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.” κ. Ν. Αδαμόπουλος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Α. Βασιλάκη, Γ. Βλάχος, Αικ. Θανοπούλου, Π. Καμάρας, Κ. Καράμπελας, Α. Μαντάς, 
Φ. Νικολιδάκη, Ι. Πρωτονοτάριος και Ζ. Ράικου αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία 
του θέματος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς, λόγω της 
αποχώρησης του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Γεώργιου Βλάχου, όρισε αναπληρώτριά 
του, την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Ευαγγελία Αποστολάκη, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
(ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το 
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ι. Βασιλείου, ο οποίος ενημερώνει το Σώμα για την 
κατάσταση στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραμο Αττικής μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα 
της 15-11-2017 και τις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση της. 
Προτείνει δε τη λήψη σχετικής απόφασης από το Σώμα και εισηγείται τα βασικά 
σημεία αυτής.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος 
Σχινάς, ενημερώνει το Σώμα ότι επιθυμεί να λάβει θέση κατά τη συζήτηση του 
θέματος και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5, του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού  Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011) δίνει τη θέση του 
διευθύνοντος τη συζήτηση στην Αντιπρόεδρο κ. Άννα – Θεοδώρα Παπαδημητρίου –
Τσάτσου. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

 
Σύσσωμο εκφράζει την οδύνη του για τα θύματα της φονικής πλημμύρας στη 
Μάνδρα Αττικής καθώς και τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες τους. 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες και εκρηκτικές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί 
για τους πληγέντες της Μάνδρας και της Νέας Περάμου ζητά: 

1. Άμεση καταβολή στους πληγέντες των αποζημιώσεων που έχουν εξαγγελθεί 
από την κυβέρνηση. Να μην επαναληφθούν καθυστερήσεις όπως εκείνες των 
καταστροφών του 2014.  

2. Να επιδοτηθεί στο 100% η αποκατάσταση των κτηρίων και του εξοπλισμού 
τους. 
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3. Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ,  για κατοικίες και μαγαζιά που καταστράφηκαν έως 
ότου αυτά επανακαταστούν λειτουργικά, πέραν της αναστολής πληρωμής 
φορολογικών υποχρεώσεων.  

4. Αναστολή  πληρωμών δανειακών υποχρεώσεων προς τραπεζικά ιδρύματα 
για το ίδιο διάστημα και για τις ίδιες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα να πάψει κάθε 
διαδικασία αναγκαστικού πλειστηριασμού. 

5. Ένταξη του συνόλου των παροχών οικιακού ρεύματος στις δημοτικές 
ενότητες Μάνδρας, Μαγούλας και Νέας Περάμου στο Κ.Ο.Τ. για ολόκληρο το 
2018 και μέριμνα για μειωμένες τιμές στα καταστήματα των ίδιων περιοχών. 

6. Οι συγγενείς πρώτου βαθμού των θυμάτων της τραγωδίας να τύχουν της 
μέριμνας που προβλέπεται στο νόμο 1897/90 (σύνταξη, πρόσληψη στο 
δημόσιο τομέα και πιο συγκεκριμένα σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

7. Πρόσληψη πρόσθετου εποχικού προσωπικού στους πληγέντες δήμους και 
τους λοιπούς φορείς του δημοσίου που επιχειρούν για την αποκατάσταση 
των πληγεισών περιοχών. 

8. Ένταξη σε έκτακτο Πρόγραμμα Επιδότησης του ΟΑΕΔ εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις της περιοχής που έχουν κλείσει από την καταστροφή. 

9. Άμεση νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που να επιτρέπει την 
εκταμίευση 15 εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή οικονομικού βοηθήματος από 
τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, α) για την αντιμετώπιση 
αναγκών ηλεκτροφωτισμού και την αποκατάσταση ζημιών λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων (3,5 εκατομμύρια ευρώ) β) για την επιδότηση στο 
σύνολο του, του προβλεπόμενου άτοκου δανείου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αποζημίωσης από την κεντρική κυβέρνηση (11,5 εκατομμύρια). 

Πέραν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πλημμυρικών φαινομένων στην 
περίπτωση της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, όπως πολλάκις έχει σημειώσει το 
σύνολο των δυνάμεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, η αντιπλημμυρική θωράκιση 
της Αττικής προσκρούει πάνω σε χρόνιες παθογένειες, αθροίζοντας ανθρώπινες 
απώλειες και τεράστιες υλικές καταστροφές. 
Λαμβάνοντας υπόψη πως το μοντέλο ανάπτυξης που κυριάρχησε τις τελευταίες 
δεκαετίες και εξακολουθεί να ηγεμονεύει τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως 
επιτείνει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης 
ακραίων καιρικών φαινομένων, είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και 
αποτελεσματικού πλαισίου αντιπλημμυρικής προστασίας και επ’ αυτού δεσμεύεται  
να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες. 
 
Ωστόσο, εξαιτίας άμεσων και επαπειλούμενων κινδύνων από το βάλτωμα κρίσιμων 
έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και 
χρόνιων παθογενειών, ζητά χωρίς καθυστέρηση: 

 Νομοθετική παρέμβαση (τροπολογία ή σχέδιο νόμου) προκειμένου να 
μπορούν τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν τη Δυτική 
Αττική αλλά και όσα εξ’ αυτών ιεραρχούνται ως άμεση προτεραιότητα στο 
σύνολο της Περιφέρειας Αττικής (βλ. Μνημόνιο Συνεργασίας Περιφέρειας 
Αττικής – ΥΠΟΜΕΔΙ) να υπαχθούν στις ειδικές διατάξεις που απλοποιούν και 
επισπεύδουν τις διαδικασίες υλοποίησης τους σε όλες τις φάσεις, αρχής 
γενομένης από τη μελέτη και φτάνοντας έως τη δημοπράτηση και την 
εγκατάσταση εργολαβίας 

 Ειδική ρύθμιση στο πλαίσιο του συστήματος κινητικότητας στην κατεύθυνση 
της ουσιαστικής στελέχωσης των υπηρεσιών φορέων που έχουν ως 
αρμοδιότητα την αντιπλημμυρική και την πολιτική προστασία 
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 Άμεση παράδοση στο ΥΠΟΜΕΔΙ όλων των μελετών έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας που έχουν στην κατοχή τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, όπου είχαν σχετική αρμοδιότητα κατά το παρελθόν, 
προκειμένου αυτό να τις διαβιβάσει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς 
και θέσπιση κυρώσεων για όσους δεν συμμορφωθούν. 

 Άμεση παρέμβαση με ορισμό συνοπτικού χρονοδιαγράμματος για την 
απομάκρυνση, εγκατάλειψη και κατά προτεραιότητα κατεδάφιση κτιρίων ή 
εγκαταστάσεων εντός ρεμάτων που χρησιμοποιούνται ή ανήκουν σε φορείς 
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Χωρίς καμία διάθεση εμπλοκής σε ένα γαϊτανάκι μετάθεσης ευθυνών, τις οποίες ως 
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έχει αναλάβει σε βαθμό που υπερβαίνει τις εκ των 
νόμων αρμοδιότητες του, θεωρεί απαράδεκτες τις δηλώσεις εκπροσώπων της 
κυβέρνησης που στοχοποιούν την Αυτοδιοίκηση. 
Αντ’ αυτού τους καλεί να αναλάβουν άμεσα τις δικές τους ευθύνες: 
α) προωθώντας κρίσιμες διαδικασίες και σημαντικά έργα αρμοδιότητας τους 
(διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς, διευθέτηση λεκάνης απορροής Ερασίνου, έργα 
διευθέτησης ρέματος Αγ. Γεωργίου Ανατ. Αττικής, έργο διευθέτησης χειμάρρου Αγ. 
Γεωργίου Θριασίου Πεδίου, έργο διευθέτησης ρέματος Αχαρνών - Καναπίτσα). 
β) αντιμετωπίζοντας με νομοθετικές πρωτοβουλίες το πλαίσιο νομιμοποίησης 
αυθαιρέτων σε περιοχές ρεμάτων, το οποίο διατηρούν ανέγγιχτο. 
γ) και αποδίδοντας επιτέλους τους πόρους που πρέπει να συνοδεύουν τη μετάθεση 
των σχετικών αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Τέλος, ζητά να εκπονηθεί από το ΕΚΔΔΑ ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης 
των στελεχών της Αυτοδιοίκησης τα οποία εμπλέκονται στη διαχείριση εκτάκτων 
γεγονότων και καταστροφών (Πολιτική Προστασία). 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γλαύκος - 
Αθανάσιος Τζήμερος.  
 
 

 
 
 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΑΝΝΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΣΑΤΣΟΥ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 


