
ΘΕΜΑ : Έκτακτες επιχορηγήσεις για την αποκατάσταση ζηµιών που υπέστησαν 

περιοχές της χώρας. 

 

Σχετικά: α) Α.Π. 3686/21-12-2009 Ν.Α. Εύβοιας προς το Υπουργείο Εσωτερικών     

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

   β)  Α.Π. 13556/21-12-2009 ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας.    

 

 Κύριε Υπουργέ 

Πληροφορηθήκαµε από δελτίο τύπου του Υπουργείου σας, ότι προχωρήσατε σε 

αντικειµενική κατανοµή διαφόρων ποσών σύµφωνα µε αιτήµατα που υπήρχαν για την 

αποκατάσταση των ζηµιών, µετά από σχετική γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ. 

Προσπαθούµε να δούµε πως προκύπτει η αντικειµενικότητα και δυστυχώς δεν 

υπάρχει τίποτε που να δικαιολογεί τον χαρακτηρισµό. 
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Χαλκίδα  4 Ιανουαρίου 2010 
 

Αριθµ. Πρωτ: οικ. 1 

 

Προς 

Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης                

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης   

κ. Ι. Ραγκούση  

 

Κοινοποίηση:  

- Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 

- Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας. 

α) Υπουργό κ. Λούκα Κατσέλη 

β) Υφυπουργό κ. Στ. Αρναουτάκη  

- Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

α) Υπουργό κ. ∆ηµ. Ρέππα 

β) Υφυπουργό κ. Ι. Μαγκριώτη  

- Γεν. Γραµµατέα Υπουργείου Εσωτερικών 

κ. ∆. Στεφάνου 

- Γεν. Γραµµατέα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

κ. Κατ. ∆ιαµαντοπούλου 

-  Βουλευτές Ν. Εύβοιας 
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Αν έχετε την εντύπωση ότι η αντικειµενικότητα εξασφαλίζεται µε την έκφραση 

γνώµης της ΕΝΑΕ, για τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, έχετε κάνει λάθος, γιατί η 

ΕΝΑΕ δεν έχει καµία γνώση τουλάχιστον του δικού µας προβλήµατος. 

Αν απλώς ανταποκριθήκατε στα αιτήµατα που έχουν υποβληθεί, ούτε αυτό 

εξασφαλίζει αντικειµενικότητα, γιατί απλούστατα δεν έχετε γνώση των πραγµατικών 

προβληµάτων. 

Στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών δεν είναι δυνατό να γίνονται κατανοµές, όπως 

στις τακτικές επιχορηγήσεις, γιατί τα προβλήµατα και οι ζηµιές που έχουν προκύψει 

δεν έχουν τις ίδιες διαστάσεις. 

Το ζητούµενο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αν αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα και 

όχι αν µοιράστηκαν χρήµατα σε πολλούς µε δίκαιο τρόπο. 

Έχουµε στείλει κατ΄ επανάληψη αναλυτικά στοιχεία και έγγραφα για τις 

πληµµύρες της 11ης και 12ης Σεπτεµβρίου 2009 και τις ανοιχτές πληγές που υπάρχουν 

κάνοντας προς όλους έκκληση για βοήθεια.  

Η µέχρι  τώρα προσπάθεια αποκατάστασης έχει στοιχίσει 1,5 εκ. € από τα οποία 

χρωστάµε 1 εκ. € και αναγκαστήκαµε να σταµατήσουµε τις εργασίες πριν 1,5 µήνα 

λόγω οικονοµικής αδυναµίας, µε ορατό τον κίνδυνο να προκύψουν νέες πληµµύρες και 

τότε τα προβλήµατα θα είναι πολύ µεγαλύτερα. 

Κύριε Υπουργέ κάναµε µεγάλη υποµονή και δείξαµε κατανόηση γιατί είσαστε µια 

νέα Κυβέρνηση, ενώ εκτιµήσαµε ιδιαίτερα και την έκφραση συµπαράστασης του κ. 

Πρωθυπουργού, µε την ιδιότητα του αρχηγού της  Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στην 

καθιερωµένη συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, πριν τις εκλογές.  

Όµως η µέχρι σήµερα αδράνεια, για τα προβλήµατα από τις καταστροφές όπως 

και το δελτίο τύπου του Υπουργείου, για αντικειµενικότητα και άλλα, δείχνουν άγνοια 

για την επικίνδυνη πραγµατικότητα που ζούµε στην κεντρική Εύβοια και προκαλούν το 

κοινό αίσθηµα. 

Για καλύτερη ενηµέρωση σας, επισυνάπτουµε το (β) σχετικό έγγραφο της ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Εύβοιας.  

     

            Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

 

                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 


