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ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Σχετικά με την προετοιμασία και τις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για την κακοκαιρία 

«Ελπίδα» 

 

Η κακοκαιρία «Ελπίδα» προκάλεσε πρωτοφανές χάος και έθεσε σε κίνδυνο χιλιάδες πολίτες της Αττικής, 

οι οποίοι αποκλείστηκαν στο κεντρικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας, το οποίο βρίσκεται υπό την ευθύνη 

της Περιφέρειας Αττικής.  

Παρά τα μεγάλα λόγια περί επιχειρησιακής ετοιμότητας του μηχανισμού της Περιφέρειας, 

αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά, ότι το κέντρο του ενδιαφέροντος της διοίκησης περιορίζεται στην 

επικοινωνία και στη δημοσίευση φωτογραφικών στιγμιοτύπων, που δεν έχουν καμία αξία σε σχέση με 

τις ανάγκες, την προστασία και την αρωγή των πολιτών της Αττικής. 



Το Περιφερειακό Συμβούλιο τις τελευταίες μέρες, όπως και όλοι οι πολίτες της Αττικής, γίνεται μάρτυρας 

μίας διαρκούς ανταλλαγής και μετάθεσης ευθυνών σε σχέση με την παταγώδη αποτυχία του κρατικού 

μηχανισμού με μια μόνο μέρα χιονόπτωσης, ενώ δεν λείπει και η προσπάθεια ενεργοποίησης της 

«ατομικής ευθύνης», κατηγορώντας τους πολίτες ότι ευθύνονται που εγκλωβίστηκαν σε κεντρικούς 

δρόμους, επειδή δεν είχαν αντιολισθητικές αλυσίδες. 

Παρότι είναι προφανές ότι οι ευθύνες για την απίστευτη ταλαιπωρία και τους κινδύνους των κατοίκων 

της Αττικής ανάγονται σε συγκεκριμένες πολιτικές, στις οποίες συναινεί και συμμετέχει η διοίκηση της 

Περιφέρειας, που αποτελείωσαν τον ήδη απαξιωμένο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, είναι αναγκαίο 

να γίνει ειδική συζήτηση για τις πράξεις και τις παραλείψεις της Διοίκησης που οδήγησαν στο 

αποτέλεσμα αυτό, αλλά και για τα μέτρα που σκοπεύει να πάρει για την άμεση αποζημίωση των πολιτών 

που ταλαιπωρήθηκαν ή εκτέθηκαν σε κίνδυνο, αλλά και για την θωράκιση της Περιφέρειας από 

αντίστοιχα φαινόμενα. 

Ερωτάται ο Περιφερειάρχης και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες: 

1. Τι εξοπλισμό και μέσα είχε στη διάθεσή της η Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση της 

κακοκαιρίας (οχήματα, αλάτι, εκχιονιστικά μέσα κ.λπ., σε είδος και αριθμό); Πόσα εξ αυτών ήταν 

μισθωμένα, για ποιο χρονικό διάστημα και με τι ύψος μισθώματος; 

2. Σε ποια σημεία και ποιες ημέρες και ώρες επιχείρησαν τα παραπάνω μέσα και με τι 

αποτελέσματα; 

3. Ποιοι δήμοι ζήτησαν αρωγή και τι είδους υλική αρωγή παρείχε η Περιφέρεια (αν παρείχε) στους 

66 Δήμους, με τι εξοπλισμό και μέσα; 

4. Ποιοι και πόσοι οδικοί άξονες αρμοδιότητας της Περιφέρειας αποκλείστηκαν και για ποιο 

χρονικό διάστημα; Πότε ολοκληρώθηκε ο εκχιονισμός των οδικών αξόνων αυτών και πότε 

παραδόθηκαν ξανά σε λειτουργία χωρίς εμπόδια; 

5. Σε ποιες ενέργειες προέβησαν τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας κατά τη διάρκεια της 

κακοκαιρίας, πότε ξεκίνησαν να συνεδριάζουν και με ποιους συναρμόδιους φορείς; 

6. Υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς της 

κεντρικής κυβέρνησης και των δήμων, ποιο ήταν αυτό και πότε ενεργοποιήθηκε; 

7. Θα αναλάβει η Περιφέρεια πρωτοβουλία καταγραφής και αποζημίωσης των πολιτών που 

ταλαιπωρήθηκαν εγκλωβισμένοι στο οδικό δίκτυο ευθύνης της και, αν ναι, σε ποιο χρόνο, με 

ποιο τρόπο και ποια διαδικασία; 



Ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού προς τους πολίτες της Αττικής, ζητούμε από τον Περιφερειάρχη και τους 

αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες να φέρουν άμεσα προς συζήτηση την ανωτέρω επερώτηση, αλλά και 

συνολικότερα το ζήτημα της Πολιτικής Προστασίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να γνωστοποιήσουν 

στους Περιφερειακούς Συμβούλους όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στη διαχείριση της κακοκαιρίας 

«Ελπίδα». 

Η επικεφαλής της «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΣΙΧΛΗ 

 


