
 

 

Ηράκλειο, 29-11- 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

 

Υποδομών και Μεταφορών 

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

 

Θέμα: Δεν έρχονται όλοι οι οικίσκοι στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για τη στέγαση 

των σεισμοπλήκτων  

Μετά τον καταστροφικό σεισμό στις 27ης Σεπτεμβρίου 2021, ο Δήμος κηρύχθηκε σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με την υπ.αρ. Απόφαση 8648/27-

9-2021 του Γ.Γ.Π.Π. 

Προκειμένου να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες ανάγκες στέγασης των πληγέντων, των 

οποίων οι οικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς ζητήθηκε η άμεση διάθεση 420 

προκατασκευασμένων οικιών, για να τοποθετηθούν σε διάφορες περιοχές του Δήμου 

για να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης και φιλοξενίας των πληγέντων. 

Όπως έγινε γνωστό ο Δήμος θα παραλάμβανε  συνολικά 124 οικίσκους. 

Ωστόσο αιφνιδίως πληροφορήθηκαν πριν από λίγες ημέρες από την αρμόδια 

υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών, ότι ο αριθμός των οικίσκων που πρόκειται τελικά να παραχωρηθούν 

στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος θα είναι  μειωμένος κατά 25, δηλαδή  αντί για 124 θα 

παραλάβουν 99 συνολικά. 

Έως σήμερα ο αριθμός των οικισμών που έχουν παραλάβει ανέρχεται σε 70. 

Το γεγονός αυτό, εφόσον ισχύσει, θα προκαλέσει  σοβαρά προβλήματα, διότι,   

αφενός ένας σημαντικός αριθμός των αστέγων σεισμοπλήκτων δεν θα μπορέσει να 

φιλοξενηθεί στους προκάτ οικίσκους, παρά τη διαπιστωμένη αναγκαιότητα 

φιλοξενίας τους, αφετέρου ο Δήμος έχει προχωρήσει στην εκτέλεση μιας σειράς 

τεχνικών έργων για τη διαμόρφωση της αναγκαίας υποδομής για την τοποθέτηση 

αυτών, γεγονός που συνεπάγεται ένα επιπλέον σημαντικό οικονομικό κόστος. 

  

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1568
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Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι ο αριθμός των αστέγων συμπολιτών είναι 

πολύ μεγάλος θα μεριμνήσετε ώστε να μην υπάρξει περικοπή στον αριθμό των 

οικίσκων που είχε προγραμματιστεί να διατεθούν από το Υπουργείο,  προκειμένου να 

καλύψουν τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες για προσωρινή στέγαση των 

σεισμοπλήκτων συμπολιτών σύμφωνα με το σχεδιασμό που είχε γνωστοποιηθεί; 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




