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Την ανάγκη έκτακτης επιχορήγησης

αντιµετώπισης προβληµάτων

αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας

Γιαννίτση και σε όλη την πολι

Στην επιστολή της αναφέρει τα

 

Κε Υπουργέ, 

Σύµφωνα µε το Ν.3852/07

συντονισµό και την επίβλεψη

ετοιµότητα αντιµετώπισης και

της εδαφικής τους Περιφέρειας

- Με το Ν.3010/2002 “

      και 96/61 Ε.Ε, διαδικασία

       υδατορέµατα και άλλες

- Με το Π.∆ της 25/28

συντήρησης οδών, κειµένων

- Με τον Ν.3455/1955 

- Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα

8 παρ. 1. 

- Με την 62240/698/25

Ελλάδας.   

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Άµφισσα, 13

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

επιχορήγησης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

προβληµάτων Πολιτικής Προστασίας τόνισε µε επιστολή

Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή στον Υπουργό Εσωτερικών

την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. 

αναφέρει τα παρακάτω: 

Ν.3852/07-07-2010, αρ. 186 οι Περιφέρειες έχουν αρµοδιότητα

την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την

ώπισης και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός

τους Περιφέρειας. 

.3010/2002 “Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες

Ε Ε διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για

άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 91/Α΄ /2002. 

∆ της 25/28-11-1929 “περί κωδικοποίησης των περί κατασκευής

συντήρησης οδών, κειµένων διατάξεων (ΦΕΚ/ Α΄ / 421). 

.3455/1955 αρ. 1, 5 και 6 (ΦΕΚ/Α΄ /63). 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 30/1996 (κωδ. Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης

 62240/698/25-05-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη

13 Μαρτίου 2012 

Φωκίδας για ανάγκες 

µε επιστολή της η 

Εσωτερικών κο Α. 

Περιφέρειες έχουν αρµοδιότητα το 

Προστασίας για την πρόληψη, 

καταστροφών εντός των ορίων 

µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε 

θεµάτων για τα  

των περί κατασκευής και 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης) αρ. 

Περιφερειάρχη Στερεάς 



Οι Περιφέρειες και οι Περιφερειακές Ενότητες έχουν την αρµοδιότητα και 

την ευθύνη αστυνόµευσης και έργων για τα υδατορέµατα (ποτάµια, χείµαρροι, 

ρέµατα, ρυάκια), και για την κατασκευή και συντήρηση όλου του επαρχιακού και 

εθνικού δικτύου. 

Μετά την εφαρµογή «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’/2010) οι 

αρµοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες, περιήλθαν πλέον 

στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν µε τον Ν. 3852/10 και ασκούνται από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ. ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν. 3852/2010). 

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µε την απόφαση 62240/698/25-8-2011 

(ΦΕΚ 2190Β/30-9-2011), του οικείου Περιφερειάρχη, η συντήρηση των οδών, που η 

συντήρηση τους ανήκε στην αρµοδιότητα τόσο της πρώην κρατικής Περιφέρειας όσο 

και των αντίστοιχων πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δίνεται στις ∆/νσεις 

Τεχνικών Έργων των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας για το 

οδικό τµήµα που βρίσκεται στα διοικητικά όρια εκάστης. 

Με τις εγκυκλίους δε για την πολιτική προστασία έχουν την ευθύνη 

καθαρισµού και προστασίας των υδατορεµµάτων προς αποφυγή πληµµυρών και τον 

αποχιονισµό όλου του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου. 

∆ηλαδή ουσιαστικά η Περιφέρεια και οι Περιφερειακές ενότητες έχουν όλη 

την ευθύνη και το βάρος της Πολιτικής Προστασίας για ακραία καιρικά φαινόµενα 

(πληµµύρες, εκχιονισµό κ.λ.π) και για την αντιµετώπιση των πυρκαγιών. 

Καλούνται έτσι να πληρώσουν από τους ΚΑΠ ένα δυσβάσταχτο µεγάλο ποσό 

χωρίς να παίρνουν έκτακτη ή τακτική επιχορήγηση όπως τα ∆ασαρχεία και οι ∆ήµοι 

για πολύ µικρότερο εύρους παρεµβάσεις. 

Χαρακτηριστικά αναφέρω στη Φωκίδα που έχει 4 βουνά (Παρνασσός, 

Γκιώνα, Βαρδούσια και Οίτη) 253 χλµ. εθνικού οδικού δικτύου και 587 χλµ. 

επαρχιακού οδικού δικτύου (εκ των οποίων το 90% χαρακτηρίζεται ορεινό). Το 2012 

συνολικά οι χρηµατοδοτικοί πόροι (ΚΑΠ) για δηµόσιες επενδύσεις είναι 2.000.000€ - 

2.500.000€ για όλα τα έργα στο Νοµό (συντήρηση επαρχιακού και εθνικού δικτύου 

κλπ.) οι υποχρεώσεις µας για εκχιονισµούς και πολιτική προστασία, θα 

ξεπεράσουν τις 700.000€. 



Αίτηµα µας είναι να υπάρξει πρόβλεψη και να δίνονται και στην Περιφέρεια, 

επιπλέον χρήµατα, όπως στους ∆ήµους και τα ∆ασαρχεία για να αντιµετωπίζουν τις 

έκτακτες αυτές ανάγκες. 

   

       Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
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