ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Αναδημοσίευση δελτίου Τύπου ΥΠΕΣ σχετικά με επίσκεψη στις
πληγείσες περιοχές, Αλόννησο και Σκόπελο
Σε Αλόννησο και Σκόπελο ο ΥΠΕΣ Πάνος Σκουρλέτης

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2016

Στις πληγείσες από το κύμα κακοκαιρίας περιοχές της Αλοννήσου και Σκοπέλου
μετέβη,
σήμερα,
Παρασκευή
13
Ιανουαρίου
2017,
ο
Υπουργός
Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης συνοδευόμενος
από
την
Υφυπουργό
Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου,
τον
Γενικό
Γραμματέα
Πολιτικής
Προστασίας, Γιάννη Καπάκη και
τον
διευθυντή
του
γραφείου
του, Δημοσθένη Παπασταμόπουλο.
Οι
Δήμαρχοι
Αλοννήσου
και
Σκοπέλου
κ.κ. Πέτρος Βαφίνης και Χρήστος Βασιλούδης, περιέγραψαν τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν, τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και τα πρώτα προβλήματα που
έχουν εμφανιστεί.
Ο κ. Σκουρλέτης ευχαρίστησε τις τοπικές αρχές και όλα στελέχη των
αρμόδιων υπηρεσιών για το σημαντικό αγώνα που έδωσαν αντιμέτωποι με αυτές
τις πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες.
Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε: «Αισθανθήκαμε την ανάγκη να έρθουμε
και να ακούσουμε απευθείας από τους ανθρώπους που αντιμετώπισαν τα
προβλήματα ακριβώς ποια είναι η κατάσταση, γιατί είναι διαφορετικό να τα ακούμε
από τα Μέσα από ότι από τους ίδιους και να τα βλέπουμε από κοντά. Το
συμπέρασμα και από τις δικές τους μαρτυρίες είναι ότι πράγματι είχαμε μια
πρωτόγνωρη κακοκαιρία. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο, εδώ ιδιαίτερα στο νησί, δεν
έχει προηγούμενο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που
καταγράφουμε τις επιπτώσεις του φαινομένου, θα ακολουθήσουν όλες εκείνες οι
διαδικασίες ώστε να υπάρξουν οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις είτε για τους
αγρότες είτε για τις υποδομές. Εκείνο που επιχειρήσαμε και νομίζω ότι πετύχαμε ως
Πολιτεία είναι να υπάρξει ένας καλός συντονισμός και να αξιοποιήσουμε όσα μέσα
διαθέτουμε. Δεν διαθέτουμε όσα θα έπρεπε; Το γνωρίζουμε, αλλά σημασία έχει να
αξιοποιούμε αυτά κάθε φορά που διαθέτουμε. Είναι μια καινούργια εμπειρία,
μαθαίνουμε από αυτή και την επόμενη φορά θα είμαστε νομίζω καλύτεροι σε αυτά
που πρέπει να κάνουμε».
Η Υφυπουργός Οικονομικών δήλωσε: «Καταρχήν έχουμε δώσει εξάμηνο παράτασης
των οφειλών που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής λόγω της προηγούμενης ζημιάς
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που υπήρχε στην Σκόπελο, είναι ην δεύτερη φορά που πλήττεται από καιρικά
φαινόμενα η Σκόπελος, τα προβλήματα δεν είναι μόνο το χιόνι τώρα, ήταν και οι
πλημμύρες που είχαν. Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας για όλες τις περιοχές
είχε παραταθεί μέχρι σήμερα, από εκεί και ύστερα σε ότι αφορά στις κτηνοτροφικές
επιχειρήσεις, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον ΕΛΓΑ θα
έχουμε τις αποζημιώσεις που προβλέπονται. Τα προβλήματα θα φανούν όταν θα
έχει φύγει το χιόνι, εκεί θα δούμε και καταγράψουμε τις ζημιές και θα υπάρξουν οι
αντίστοιχες αποζημιώσεις».
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δήλωσε: «Μιλάμε για μια κακοκαιρία
που εδώ για το νησί δεν υπάρχει στο θυμικό των ανθρώπων, να δούμε αυτό και να
δούμε και τι μάθαμε από αυτό έτσι ώστε να ξανασχεδιάσουμε για να μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε μια παρόμοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης με καλύτερο τρόπο.
Πάντα τα μέσα δεν θα είναι αρκετά, τα υπολείπονται των δυνατοτήτων, ωστόσο
ένας καλός συντονισμός και καλή αξιοποίηση θα επιτρέψει να έχουμε μια καλύτερη
αποτελεσματικότητα και με την ευκαιρία θέλω να συγχαρώ και τον Δήμο, τον
Δήμαρχο αλλά και όλες τις υπηρεσίες γιατί πραγματικά έκαναν ότι είναι
ανθρωπίνως δυνατόν για να περιορίσουν τις συνέπειες αυτού του φαινομένου».
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