
 

 

Ηράκλειο, 11 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς  

Εσωτερικών 

Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα:  Επιτακτική η ανάγκη για κήρυξη Δήμων Κρήτης σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση 

λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων 

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα αρκετές περιοχές της Κρήτης δέχονται σφοδρό πλήγμα 

από έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό τα μεγάλα ύψη 

βροχής που έχουν ως αποτέλεσμα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.  Τα ακραία 

αυτά καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει, σε ορισμένες περιπτώσεις ολοκληρωτική 

καταστροφή, σημαντικών δημοτικών υποδομών (κυρίως οδικού δικτύου και 

αγροτικής οδοποιίας) ενώ παράλληλα με μια πρώτη αποτίμηση μεγάλες είναι οι ζημιές 

που υπέστησαν κατοικίες αλλά και το φυτικό κεφάλαιο - παραγωγή σε πολλές 

περιοχές της Κρήτης, αναφέρει σε επιστολή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 

Κρήτης.  

Τα εν λόγω καιρικά φαινόμενα έχουν κινητοποιήσει τόσο τον κρατικό μηχανισμό όσο 

και τις δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολό τους, με πρώτιστη μέριμνα την προστασία 

των ανθρώπινων ζωών αλλά και την προσπάθεια για μερική αποκατάσταση ζημιών - 

κυρίως στο οδικό δίκτυο- που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  

Να σημειωθεί ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν το νησί είχε αντιμετωπίσει παρόμοια 

καιρικά φαινόμενα και καταστροφές, με αποτέλεσμα οι υποδομές είναι ήδη 

«λαβωμένες» και σε πολλές περιπτώσεις οι ζημιές του παρελθόντος δεν έχουν 

αποκατασταθεί ακόμα.   

Να αναφερθεί ότι τα σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν, οι Δήμοι Χερσονήσου 

(ανυπολόγιστες καταστροφές), Μινώα Πεδιάδος, Οροπεδίου Λασιθίου και Αμαρίου, 

ενώ καθώς το κύμα της κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη υπάρχει ισχυρή πιθανότητα και 

άλλοι Δήμοι της Κρήτης να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα και ενώ 
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εξακολουθούν να υπάρχουν καταστροφές στους Δήμους αυτούς από την προηγούμενη 

κακοκαιρία του μηνός Οκτωβρίου.  

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

 

Προτίθεται η κυβέρνηση να κηρύξει άμεσα σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας τους Δήμους που πλήττονται από την κακοκαιρία και έχουν 

καταθέσει σχετικό αίτημα; 

Προτίθεται η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τους εν λόγω Δήμους της Κρήτης, 

έκτακτα από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αντιμετώπιση των άμεσων 

προβλημάτων που προκαλούνται από θεομηνίες;   

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




