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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΚΑΛΔΜΑ 
 
 

Συνάδελφοι 
Σε ςυνζχεια του από 16/11 δελτίου τφπου τθσ ΠΟΒΣΚΞ για τον άδικο χαμό των 
ςυνανκρϊπων μασ και των μεγάλων καταςτροφϊν ςε δθμόςιεσ υποδομζσ και λαϊκζσ 
περιουςίεσ ςτθν δυτικι Αττικι επιςθμαίνουμε ακόμα.  
 
Αντιπροςωπεία τθσ Ομοςπονδίασ μασ, μετά και από ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου 
τθσ, επιςκζφτθκε τισ πλθγείςεσ περιοχζσ.  
 
Διαπίςτωςε  

 Το προδιαγεγραμμζνο ζγκλθμα, κακϊσ τα ρζματα γίνονται ζνα με τον πολεοδομικό 
ιςτό. 

 Καταςτροφζσ ςτα κτίρια, τον κάκε είδουσ μθχανολογικό και άλλο εξοπλιςμό 
κατοικιϊν και επιχειριςεων, κακϊσ και εμπορευμάτων.  

 Η επανακατοίκθςθ των λαϊκϊν νοικοκυριϊν και θ επαναλειτουργία των 
μικροεπιχειριςεων είναι δφςκολθ, αβζβαιθ ζωσ και αδφνατθ.  

 Η αποκατάςταςθ υποδομϊν όπωσ το ρεφμα και το νερό δεν ςθμαίνει και 
ταυτόχρονθ αποκατάςταςθ εντόσ των κτιρίων. 

 
Τα πρϊτα αυτά γενικά ςυμπεράςματα προκφπτουν κακϊσ. 

 Οι δθμόςιεσ υποδομζσ πρζπει να χρθματοδοτθκοφν από τον κρατικό 
προχπολογιςμό, εκτόσ εάν οι ηθμιζσ ξεπερνοφν το 1,5% του ΑΕΠ τθσ περιφζρειασ για 
να ενεργοποιθκεί το «ταμείο αλλθλεγγφθσ τθσ ΕΕ» και να ςυνειςφζρει ςτθν 
αποκατάςταςθ. 

  Για ιδιϊτεσ δεν προβλζπεται οικονομικι ενίςχυςθ από αυτό ταμείο. 

 Για τα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ δεν προβλζπεται αποηθμίωςθ και μάλιςτα 
ςτο 100% τθσ ηθμιάσ. Αποηθμιϊςεισ από τθν πολιτεία ι τθν ΕΕ αντίκεινται ςτο ιςχφον 
δίκαιο κακϊσ αυτό είναι αντικείμενο των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν… 

Συγκεκριμζνα,  

 για τα νοικοκυριά προβλζπεται οικ. ενίςχυςθ μζςα από τισ αρμόδιεσ διευκφνςεισ 
πρόνοιασ των Διμων και ςε φψοσ που ςυνικωσ είναι 500 ευρϊ για τισ άμεςεσ 
ανάγκεσ και 5000 ευρϊ για οικοςκευι ςε βάααακοσ χρόνου. 

 Για τισ επιχειριςεισ ορίηεται (άρκρο 36 ν. 2459/97) ότι «δφναται να παρζχεται 
επιχοριγθςθ». Το ποςό αφορά το 30% (;) τθσ εκτιμθκείςασ (;) ηθμιάσ και θ εμπειρία 
λζει ότι χρειάηονται περί τα τρία χρόνια για να καταβλθκεί και θ καταβολι γίνεται 
εάν θ επιχείρθςθ υπάρχει και διατθρεί τον ίδιο ΑΦΜ!!! 
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Συνάδελφοι 
«όπου φτωχόσ και θ μοίρα του», λζει ο λαόσ μασ και τζτοιοσ κόςμοσ κατοικεί εκεί. 

Αυτι τθ «μοίρα» όμωσ πρζπει να αλλάξουμε για να μποροφμε να καρπωνόμαςτε ότι 
παράγουμε.  
Χρειάηεται ο ςυνολικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ οικονομίασ να εξυπθρετεί τον άνκρωπο, τισ 
ανάγκεσ του και όχι τα κζρδθ μιασ χοφφτασ μονοπωλίων. 
 
 
Απευκυνόμαςτε πλατιά ςτουσ ςυναδζλφουσ και τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, τουσ εξθγοφμε 
τθν κατάςταςθ, τισ δυςκολίεσ που υπάρχουν.  
Συηθτάμε ολοκλθρωμζνα για τισ διαχρονικζσ ευκφνεσ αυτοφ του τρόπου ανάπτυξθσ. 
Ανάπτυξθ, που ςτθν περίπτωςθ πχ. των ολυμπιακϊν αγϊνων δεν υπιρχαν 
γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ ςτα ζργα. Υπάρχουν όμωσ χίλιεσ δυο δυςκολίεσ για ζργα που 
αφοροφν τισ λαϊκζσ ανάγκεσ.  
 
Συνάδελφοι 
Δεν υποταςςόμαςτε ςτθν «μοίρα» και το «κακό μασ ριηικό» με αλλθλεγγφθ και οργάνωςθ 
ςτα ςωματεία μασ αντιςτεκόμαςτε και ανοίγουμε δρόμο για ζνα καλφτερο μζλλον.     
 

Καλοφμε τα ςωματεία του κλάδου μασ με αποφάςεισ τουσ και 
ενζργειζσ τουσ, τουσ ςυναδζλφουσ, να βοθκιςουν, κακώσ ο 

δρόμοσ αποκατάςταςθσ κα είναι μακρφσ. 
 
Συγκεντρϊνουμε  
Τρόφιμα μακράσ διάρκειασ με διατιρθςθ εκτόσ ψυγείου που πρζπει να αποςταλοφν 
άμεςα.  
Είδθ ζνδυςθσ όπωσ γαλότςεσ, παποφτςια ανάλογα, κατάλλθλα ροφχα για τθν εποχι και τισ 
ςυνκικεσ. 
Κλινοςκεπάςματα, ςτρϊματα, κρεβάτια, καρζκλεσ, τραπζηια, οικιακά ςκεφθ, κερμαντικά 
ςϊματα, ξυλόςομπεσ κλπ. 
 
Τα ςωματεία με αποφάςεισ τουσ κακορίηουν τον τρόπο και το τόπο ςυγκζντρωςθσ τθσ 
βοικειασ ςτα όρια ευκφνθσ τουσ και επικοινωνοφν με τθν ΠΟΒΣΚΞ.    
Για άλλεσ προτάςεισ και πρακτικά ηθτιματα επικοινωνοφμε.  
Τθλ. 6977298236 Γιάννθσ Τηίκασ. 
 
Αξιϊνουμε 
 Αποηθμιϊςεισ ςτο 100% τθσ ηθμιάσ. 
 Αντιπλθμμυρικι, αντιςειςμικι, αντιπυρικι κωράκιςθ με βάςθ τισ ανάγκεσ τϊρα.  

 


