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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 25η (εξ αναβολής) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 208/2018 

Σήμερα 28/8/2018 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), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 161995/22-8-
2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
22-8-2018 στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 1ο Η.Δ. 

Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης- έκδοση ψηφίσματος για τις πυρκαγιές 
της 23-7-2018 στην Αττική. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα ενός
(81) παρόντων επί του συνόλου των εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων, λόγω μη 
αναπλήρωσης της αποβιώσασας Περιφερειακής Συμβούλου Ελένης Τσίτσου-
Αστρινάκη (άρθρο 10 παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
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. 
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη 
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, 
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, 
Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, 
Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου 
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορομάντζος Βασίλειος, Κορωναίου - Καμπά 
Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, 
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, 
Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, 
Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου 
Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, 
Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά 
Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Στεργίου Ιωάννα, Τασούλη- Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Χρήστου - Γερμενή 
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βέττα Καλλιόπη, Γάκης Αντώνιος, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Λαμπρίδου Μαρία, Μαντάς Ασημάκης 
(Μάκης), Μαντούβαλος Πέτρος, Μοίρας Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα,
Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεφανοπούλου Αναστασία,
Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Ψαραδέλης 
Κωνσταντίνος. 
 
Οι Περιφερειακές Σύμβουλοι κ. Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα) και κ. Ροκοφύλλου 
Άννα αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του θέματος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
ζήτησε από τους παρευρισκόμενους και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 
θυμάτων των πυρκαγιών της  23/7/2018 στην Αττική. 
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Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς εισηγήθηκε
στο Σώμα την αλλαγή στον τίτλο του θέματος ως : «Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη 
απόφασης- έκδοση ψηφίσματος για τις πυρκαγιές της 23-7-2018 στην Αττική».  
 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αλλαγή στο τίτλο του θέματος.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου η 
οποία περιέγραψε αναλυτικά το χρονικό των ενεργειών της και εισηγήθηκε στο Σώμα 
την άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, με δέσμευση 
συγκεκριμένου ποσού για τη στήριξη των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται.
Παράλληλα, πρότεινε «την ψήφιση συγκεκριμένων αποφάσεων, που θα 
περιλαμβάνουν, όχι μόνο προτάσεις των συμπολιτών μας, που κάποιες από αυτές, 
έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται, αλλά και συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις που 
θα διεκδικούν την ταχύτατη ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά την 
αναμόρφωση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας και τον ρόλο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε αυτήν».  
Η Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ότι, ο ρόλος της Περιφέρειας στις 
πυρκαγιές είναι να συνδράμει την Πυροσβεστική, ενώ αναφέρθηκε στις ουσιαστικές 
προληπτικές ενέργειες που έχει προχωρήσει η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και στις 
πρωτοβουλίες για να επουλωθούν οι πληγές που άφησε πίσω της η ανείπωτη 
τραγωδία της 23ης Ιουλίου. 
Παρατίθενται αποσπάσματα από την τοποθέτηση της Περιφερειάρχη κ. Δούρου : 
 
«Ορισμένοι, στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν εξιλαστήρια θύματα, ενόχους, 
και να δημιουργήσουν ευθύνες εκεί όπου δεν υπάρχουν, επιχειρούν να προκαλέσουν
σύγχυση, τουλάχιστον δύο διαφορετικών εννοιών. Αυτή της περιβόητης ‘εκκένωσης’ με 
εκείνη της ‘οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των πολιτών’». «Για να 
καταλήξουν στο συμπέρασμα που τους βολεύει πολιτικά, ότι δήθεν δηλαδή η 
Περιφέρεια ευθύνεται για τη μη έγκαιρη απομάκρυνση των πολιτών. Εξηγώ λοιπόν με 
μια φράση: η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση απαιτεί, σε κάθε περίπτωση, 
εισήγηση της Πυροσβεστικής. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε στην περίπτωση της Ανατολικής 
Αττικής την 23η Ιουλίου». 
 (…) Αποτελεί έτσι υποκρισία και πρόκληση, να ζητούνται σήμερα ευθύνες από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ακριβώς από εκείνους των οποίων οι ιδεολογικές τους 
μήτρες, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την καταστροφή της 23ης Ιουλίου.  

 Αποτελεί υποκρισία και πρόκληση εκείνοι που έθρεψαν τη λογική των αυθαιρέτων, 
σήμερα να σφυρίζουν αδιάφορα, ενώ η άναρχη δόμηση έπαιξε μεγάλο ρόλο στην 
τραγωδία. 

 Αποτελεί υποκρισία και πρόκληση εκείνοι που ζητούσαν να εξαιρεθεί το Μάτι από 
τους δασικούς χάρτες, να μας ζητούν σήμερα τα ρέστα, και μάλιστα με αγοραίο 
ύφος, απειλώντας μας με κλωτσιές και μπουνιές… 

 Αποτελεί υποκρισία και πρόκληση εκείνοι που μπάζωσαν τα ρέματα και 
τσιμεντοποίησαν τα πάντα στο όνομα μιας στρεβλής ανάπτυξης, να δείχνουν 
σήμερα με το δάκτυλο όλους τους άλλους, αντί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους. 

 Αποτελεί υποκρισία και πρόκληση να στοχοποιείται σήμερα η Περιφέρεια Αττικής με 
έωλα, και, ας μου επιτρέψετε, πλήρως κατασκευασμένα επιχειρήματα, από τη 
στιγμή που είναι γνωστό τοις πάσι, ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι δεν σβήνουν τις 
φωτιές. 

 Αποτελεί υποκρισία και πρόκληση να μας λένε ότι δεν ήμασταν στο… μέτωπο της 
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φωτιάς. Η κατηγορία περί «απουσίας» είναι στην ουσία παραπλανητική. Εκείνο 
που υπονοεί είναι η απουσία από τις κάμερες. Από τα τηλεπαράθυρα. Από το 
δημοσιογραφικό κάδρο. Στην ίδια απουσία αναφέρεται και η κατηγορία περί μη 
επίσκεψης του χώρου της τραγωδίας. Λες και είναι υποχρεωτικό η επίσκεψη αυτή 
να έχει γίνει υπό το φως των προβολέων. 

 
«Το μεγάλο στοίχημα, η μεγάλη πρόκληση για την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο 
πάντα των δυνατοτήτων της – και σε συνεργασία με όλους τους φορείς του κρατικού 
μηχανισμού όπως επιβάλλει μια καταστροφή τέτοιου εύρους –, είναι η υλοποίηση 
συγκεκριμένων έργων υποδομής». «Όπως ακριβώς κάνουμε σήμερα στη Μάνδρα 
όπου έχουν ξεκινήσει δύο σημαντικά έργα. Η διευθέτηση του ρέματος της Αγίας 
Αικατερίνης και η Εθνική Οδός. Έργα που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, 
ξεκίνησαν με τη δική μας διοίκηση. Όχι χωρίς δυσκολίες. Αλλά τα καταφέραμε. Και 
τώρα στη Μάνδρα δουλεύουν οι μπουλντόζες». 

«Πρέπει αυτή η τραγωδία να γίνει η αφετηρία για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. 
Χωρίς παράλληλες αρμοδιότητες, χωρίς αλληλοεπικαλύψεις. Χωρίς γραφειοκρατία. Να 
μάθουμε από την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με χώρες που έχουν 
προχωρημένη τεχνογνωσία και εμπειρία από παρόμοιες καταστάσεις ‘φυσικών 
καταστροφών’. Να οικοδομήσουμε ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης». 

«Θα γίνει η τραγωδία στην Ανατολική Αττική, η αφορμή και η αφετηρία για την εξαίρεση 
που πρέπει κάποτε να γίνει ο κανόνας στην πατρίδα μας;»«Δεν το ευχόμαστε απλά. 
Δεν το ελπίζουμε αόριστα. Δουλεύουμε καθημερινά για αυτό». «Για να μην 
επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε μια κοινωνία που δεν μαθαίνει ποτέ από τα λάθη της... 
Άλλωστε προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα 
συνεχίσουμε. Εμείς, 4 χρόνια κωφεύουμε στις σειρήνες των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, στη λογική μιας επικοινωνιακής, επιπόλαιης προσέγγισης. Της 
προσέγγισης που στοίχισε τη ζωή σε τόσους συμπολίτες μας. Εκείνης που 
υποβαθμίζει την πρόληψη και περιορίζει τη δράση σε δηλώσεις μπροστά στις 
κάμερες». 

 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ενημερώνει το Σώμα για το 
σχέδιο απόφασης- ψηφίσματος που κατατέθηκε από την παράταξη «Δύναμη Ζωής» 
σχετικά με τις πυρκαγιές της 23-8-2018 στην Αττική.  
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος :  
 
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη του για την 
τραγωδία στην Ανατολική Αττική, τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στους συγγενείς των 
αδικοχαμένων συμπολιτών μας και την αλληλεγγύη του σε όλα τα θύματα των 
πυρκαγιών που έπληξαν την Αττική και αυτό το καλοκαίρι. 
Υιοθετεί και στηρίζει τα αιτήματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις Επιτροπές των 
πυρόπληκτων συμπολιτών μας στις περιοχές Ραφήνας – Μαραθώνα, και καλεί την 
κυβέρνηση να λάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες τόσο για την ικανοποίηση των 
αιτημάτων για τα οποία δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχετική μέριμνα όσο και για την 
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απλούστευση των διαδικασιών και την επίσπευση της υλοποίησης των μέτρων που 
έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και αποφασιστεί. 
Ειδικότερα, τα ανωτέρω αιτήματα αφορούν: 
- Άμεση αποζημίωση κατοίκων και επαγγελματιών στο 100% της ζημιάς και άδεια 
ανοικοδόμησης χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. 
- Μέτρα ασφαλούς στέγασης και υγιεινής για όσους δεν δύνανται να διαμείνουν στις 
οικίες τους και επιδότηση ενοικίου για όσους το χρειάζονται. 
- Άμεση αποκατάσταση των υποδομών και σύνδεση χωρίς επιβάρυνση των 
καταναλωτών, με τα δίκτυα ηλεκτρισμού ύδρευσης και τηλεφωνίας. 
- Άμεση αντιμετώπιση των ελλείψεων στην δασοπροστασία-πυρόσβεση, προστασία 
του πευκοδάσους Σχοινιά με διάθεση πόρων στον Ειδικό Φορέα Διαχείρισης του και 
καθαρισμός των πληγεισών περιοχών από κλαδιά και άλλη καύσιμη ύλη. 
- Μελέτες και μετρήσεις για αντιπλημμυρικά έργα και πιθανή μόλυνση του εδάφους και 
του υδροφόρου ορίζοντα και ειδικότερα σε ότι αφορά τη διαχείριση του αμίαντου και 
άλλων επικίνδυνων υλικών. 
- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στήριξη των Κέντρων Υγείας Ραφήνας και 
Ν. Μάκρης με μόνιμο προσωπικό. 
- Κατασκευή σύγχρονων οικισμών με ευθύνη του κράτους που να υπηρετούν τις 
λαϊκές ανάγκες. 
- Απαλλαγή των πληγέντων από τα δημοτικά τέλη και στήριξη των εργαζομένων και 
επαγγελματιών που έχασαν τις δουλειές τους. 
- Πάγωμα χρεών σε εφορία, ΕΝΦΙΑ, ΟΤΑ, τράπεζες κ.α.. 
- Στήριξη των μαθητών Γ' Λυκείου για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. 
- Κάρτα πυρόπληκτων για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς 
και απαλλαγή από διόδια για ένα έτος. 
- Ακατάσχετο λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση της ζημιάς 
(οικία, επαγγελματικός χώρος, οικοσκευές, εξοπλισμός κ.α.). 
Περαιτέρω το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ζητά από την κυβέρνηση να 
προχωρήσει άμεσα στις εξής πρωτοβουλίες: 
Α) Λήψη πρόσθετης μέριμνας για την ψυχολογική υποστήριξη των πληγέντων με 
ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές και τα μικρά παιδιά ενόψει και της έναρξης της 
σχολικής χρονιάς. 
Β) Χωροθέτηση επιπρόσθετων σημείων απόθεσης τεμαχισμένης και καμένης 
υλοτομίας. 
Γ) Καταπολέμηση φαινομένων αισχροκέρδειας που παρατηρούνται στην περιοχή της 
Ανατολικής Αττικής ιδίως στα θέματα της στέγασης και της χρησιμοποίησης 
μηχανημάτων και ειδών πρώτης ανάγκης από τους πληγέντες. 
Δ) Επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν τις κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων 
και την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου πολεοδομικού και χωροταξικού 
σχεδιασμού.  
Ε) Εξαίρεση των προσλήψεων που αφορούν την Πολιτική Προστασία από τον κανόνα 
του 1 προς 5 και άμεση προκήρυξη θέσεων ίσων με το σύνολο των υφιστάμενων 
κενών θέσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τα οργανογράμματα των φορέων που 
δρουν στην Πολιτική Προστασία. 
Στ) Άμεση επιστροφή στο πεδίο των πυροσβεστών που μετακινήθηκαν στα 
ιδιωτικοποιημένα περιφερειακά αεροδρόμια. 
Ζ) Τη μονιμοποίηση και των υπολοίπων 1.800 πενταετών και 1.260 εποχικών 
πυροσβεστών. 
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Η) Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης προς Δήμους και Δασαρχεία για τις εργασίες 
πρόληψης πυρκαγιών και την ενίσχυση των δαπανών του προϋπολογισμού που 
αφορούν στην πρόληψη και την καταστολή πυρκαγιών. 
Θ) Την καταβολή των πόρων προς τις Περιφέρειες για τα ποσά που δαπανήθηκαν 
από ίδιους πόρους αναφορικά με την Πολιτική Προστασία και την πρόβλεψη σχετικών 
κονδυλίων και για τα επόμενα έτη. 
Ι) Τη θέσπιση ειδικής συνοπτικής διαδικασίας για τη δημοπράτηση και εκτέλεση έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιά. 

ΙΑ) Την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτά 
διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της 26ης Συνεδρίασης του ΠΕ.ΣΥ. το 2017, 
αναφορικά με τις περσινές πυρκαγιές  και αφορούν την έκδοση αποφάσεων και 
κανονιστικών πράξεων για ζητήματα πολιτικής προστασίας και ενίσχυσης της 
δράσης των εθελοντικών οργανώσεων. 
ΙΒ) Την αποκατάσταση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της 
εξαγγελθείσας από τον Πρωθυπουργό νέας δομής για την Πολιτική Προστασία και 
την πρόβλεψη ενεργής συμμετοχής της. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με λύπη του διαπιστώνει πως το κεντρικό κράτος 
εξακολουθεί να επιφυλάσσει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση συμπληρωματικό ρόλο ως 
προς τη δράση, μεταθέτοντας παράλληλα στα στελέχη της αναντίστοιχες ευθύνες και 
δη ποινικού χαρακτήρα. 
Ωστόσο, όπως έχει αποδειχτεί και τα χρόνια της μνημονιακής επιτροπείας της χώρας, 
η Αυτοδιοίκηση αν και πλήρωσε βαρύ τίμημα με περικοπές πόρων, υποστελέχωση 
κ.α.,   υπήρξε εκείνος ο θεσμός που κατόρθωσε να στηρίξει τη δοκιμαζόμενη ελληνική 
κοινωνία. Ως εκ τούτου η αποκατάσταση και η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της, δεν 
αφορούν απλά στην ηθική και θεσμική αποκατάσταση μιας υφιστάμενης στρέβλωσης 
αλλά στην ενίσχυση της δυνατότητας της Πολιτείας να προστατεύσει τη ζωή και τις 
περιουσίες των πολιτών. 
Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής δεσμεύεται να εντάξει στην επικείμενη 
αναθεώρηση του Προϋπολογισμού του και του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων τα 
έργα εκείνα που απαιτούνται  για τη στήριξη των πληγέντων, την αποκατάσταση των 
πληγεισών περιοχών καθώς και την αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία τους.» 
 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. κ. Ι. Σγουρός, Δ. Αγγελάκη, 
Μ. Αναγνωστοπούλου, Στ. Δήμου, Κ. Καράμπελας, Ν. Καστανιάς,  Α. Μεθυμάκη, Ι. 
Σμέρος, Β. Κορομάντζος, Γ. Βλάχος, Φ. Βρύνα, Π. Ευαγγελίου, Κ. Καλογεράκος, Ν. 
Κωστόπουλος, Δ. Μαραβέλιας, Η. Παναγιώταρος, Ι. Μεγάλης, Π. Μουλιανάκης, Ε. 
Μπαρμπούρης, Ε. Χρήστου – Γερμενή, Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. 
Ζαφειρίου, Ι. Πρωτούλης, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου, Μ. 
Κουκά, Ζ. Ράικου. 
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