
 

 

Ηράκλειο, 30 Ιουλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: Αναγκαία η έκτακτη χρηματοδότηση δήμο Μινώα Πεδιάδας εξαιτίας των 

καταστροφών από τον σεισμό  

Στις 24 Ιουλίου σημειώθηκε επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας 

ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε υποδομές και κτήρια δημόσιας και 

ιδιωτικής χρήσης σε όλη την επικράτεια του δήμου, αναφέρει σε επιστολή του ο 

δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας.  

Ο  σεισμός εντάσσεται σύμφωνα με τους ειδικούς σε μία συνεχιζόμενη σεισμική 

δραστηριότητα η οποία έχει εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα, με επίκεντρο την 

περιοχή του Δήμου και ιδιαίτερα τον οικισμό Αρκαλοχωρίου. 

 Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις στην 

περιοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

-Οι  ζημιές που έχουν προκληθεί από τον ανωτέρω σεισμό σε δημόσιες υποδομές σε 

κτήρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης και σε ιδιωτικές οικίες και επιχειρήσεις 

όπως επίσης και το ότι όγκοι από μπάζα και χαλάσματα κατέκλυσαν δρόμους και 

λοιπούς χώρους ενώ υαλοστάσια κτιρίων κατέρρευσαν. 

 -Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν από την ΔΑΕΦΚ αρκετά επικίνδυνα κτήρια, σε πολλά 

εκ των οποίον ενυπάρχει κίνδυνος καταρρεύσεων των προσόψεων αυτών επί 

Δημοσίων οδών και κοινόχρηστων χώρων 

- Τον επαπειλούμενο κίνδυνο από το ενδεχόμενο ενός νέου σεισμού, αντίστοιχο ή 

μεγαλύτερου μεγέθους στην περιοχή 

- Την αντικειμενική αδυναμία του Δήμου να διαχειριστεί τις συνέπειες του εν λόγω 

φαινομένων, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και επαρκούς στελέχωσης, 
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-Το ύψος των αναγκαίων παρεμβάσεων και ενεργειών για την άρση επικινδυνότητας 

και επισκευαστικές εργασίες κτιρίων και υποδομών, υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο στο 

ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. 

  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

Θα προβεί άμεσα η κυβέρνηση σε έκτακτη χρηματοδότηση του δήμου Μινώα 

Πεδιάδας, με το ανωτέρω πόσο, προκειμένου να προχωρήσουν τάχιστα στην άμεση 

άρση της επικινδυνότητας και στις αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες κτιρίων και 

υποδομών που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό; 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




