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Θέμα : Αποκατάσταση ζημιών, αποζημίωση πληγέντων και υλοποίηση των αναγκαίων 

έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στο Νομό Σερρών 

 

Η πρόσφατη κακοκαιρία Λέανδρος έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα το Νομό Σερρών. 

Καλλιέργειες, σπίτια, μαγαζιά υπέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές. Παρά τις περιοδείες των 

αρμόδιων σε ορισμένα θέματα Βουλευτών και Υπουργών του Νομού και παρά τις δεσμεύσεις 

τους προς τους πολίτες, είναι εμφανές πλέον σε αυτούς, ότι το «επιτελικό κράτος» υφίσταται 

μόνο στην επικοινωνία. Στην πράξη οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με μια σειρά χρονοβόρων 

διαδικασιών.  

Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστημα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής αλλά και των 

καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση μιας σειράς αναγκαίων έργων, ο Νομός 

Σερρών πλήττεται όλο και περισσότερο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σημειώνεται ότι  

ο οδικός χάρτης και τα μέτρα για την πρόληψη πλημμυρών περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα της Ανατ. Μακεδονίας, το 

οποίο εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2018 (2690 Β / 6.07.2018), η εφαρμογή του οποίου φαίνεται 

ότι έχει παραπεμφθεί στις καλένδες.  

Ακόμα και οι πρόσφατες υποσχέσεις των εκπροσώπων της κυβέρνησης της ΝΔ, που δεν 

περιλαμβάνουν κανένα σοβαρό σχέδιο και δεσμεύσεις, φαίνεται ότι δεν λαμβάνουν υπόψη 
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τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας για την διαχείριση κινδύνου πλημμύρας, το ανωτέρω 

ισχύον Σχέδιο αλλά και την αναθεώρησή του που η χώρα οφείλει να εκπονήσει σε κάθε 

περιοχή στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60, αναθεώρηση που πρέπει να έχει 

δρομολογηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Χαρακτηριστικό των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται σε ότι αφορά τα 

αναγκαία έργα είναι η περίπτωση της τάφρου της Σησαμιάς και του χειμάρρου της 

Ευκαρπίας, δύο αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα που είχαν ενταχθεί για χρηματοδότηση στο 

ΕΣΠΑ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και απεντάχθηκαν πριν ένα χρόνο λόγω της μη 

έγκαιρης ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων για το έργο απαλλοτριώσεων. Είναι προφανές 

ότι αν είχαν γίνει τα δύο αυτά έργα οι σημερινές συνέπειες της κακοκαιρίας  στο Δήμο της 

Βισαλτίας θα ήταν ηπιότερες. Αυτό που δεν είναι όμως σαφές, είναι το τι εμποδίζει την 

κυβέρνηση, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή τον Δήμο να εξασφαλίσουν τους 

αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. Η απόφαση απένταξης 

των δύο αναγκαίων αυτών παρεμβάσεων φέρει ημερομηνία 03.02.2020 και ένα χρόνο μετά 

δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει.  

Ταυτόχρονα, μεγάλη αγανάκτηση επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της περιοχής και όχι μόνο, 

για το γεγονός ότι το «επιτελικό κράτος» ένα μηνά μετά τη θεομηνία δεν έχει καταφέρει να 

αποστραγγίσει το σύνολο των νερών που λιμνάζουν στα χωράφια και τον κάμπο των Σερρών. 

Ειδικότερα, ο ΤΟΕΒ Πεθελινού – Ψυχικού στην ευθύνη του οποίου βρίσκονται οι 

πλημμυρισμένες εκτάσεις του αγροκτήματος του Δήμου Εμμ. Παππά τονίζει πως χρειάζεται 

η ενίσχυσή του με σύγχρονες αντλίες υψηλής ιπποδύναμης που θα επιτύχουν την ταχεία 

απάντληση των όμβριων υδάτων, καθώς αυτή τη στιγμή οι ήδη υπάρχουσες είναι παλιές και 

δεν επαρκούν. Το κόστος για μια σύγχρονη μηχανή δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό (30.000 € – 

40.000 €). Η επένδυση ενός ποσού μικρού για τα δεδομένα είναι εφικτό να λύσει άμεσα ένα 

πρόβλημα που πρόκειται να στοιχίσει εκατομμύρια εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, αφού αν 

δεν απαντληθούν τώρα τα όμβρια ύδατα τα αγροτεμάχια δεν θα μπορούν να καλλιεργηθούν 

κατά την ερχόμενη καλλιεργητική περίοδο. Απαιτείται, λοιπόν, η άμεση χρηματοδότηση της 

προμήθειας του ΤΟΕΒ Ψυχικού - Πεθελινού, αλλά και των ΤΟΕΒ Νιγρίτας και Φυλλίδας, που 

αντιμετώπιζουν το ίδιο πρόβλημα, με τον αναγκαίο αριθμό σύγχρονων μηχανών, που θα 

προλάβει την ανεξέλεγκτη στη συνέχεια διόγκωση του προβλήματος που περιγράφουμε. 

Περαιτέρω και αναφορικά με τις αποζημιώσεις των πολιτών που υπέστησαν ζημιές, αλλά και 

τις διαβεβαιώσεις των τοπικών Βουλευτών Υπουργών για την τάχιστη απόδοσή τους, είναι 

όπως φαίνεται αμφίβολο πότε θα δοθούν τελικά δεδομένου ότι ένα μήνα μετά η διαδικασία 

καταγραφής των ζημιών δεν έχει προχωρήσει σημαντικά, όπως καταγγέλλουν οι αγρότες, 



αλλά και οι κάτοικοι των κοινοτήτων, των οποίων ο οικιστικός ιστός έχει πληγεί από τις 

βροχοπτώσεις.  

 

ΕΠΕΙΔΗ οι καταστροφές στο Νομό Σερρών ήταν ιδιαίτερα μεγάλες  

ΕΠΕΙΔΗ η αποκατάσταση των ζημιών δεν επιτυγχάνεται με περιοδείες και επικοινωνία αλλά 

με παρεμβάσεις και πράξεις 

ΕΠΕΙΔΗ η ανάγκη υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων είναι άμεση και δεν μπορεί να 

συγχρονιστεί με την εντυπωσιακή βραδύτητα που επιδεικνύει το «επιτελικό κράτος» 

ΕΠΕΙΔΗ η αντιπλημμυρική προστασία οφείλει να εντάσσεται σε ολοκληρωμένο σχέδιο και να 

υπακούει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας 

ΕΠΕΙΔΗ πρέπει να τεθεί ως άμεση προτεραιότητα η απάντληση των ομβρίων υδάτων από τις 

πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

ΕΠΕΙΔΗ οι κάτοικοι διαμαρτύρονται δίκαια και όλο πιο έντονα διαπιστώνοντας ότι άλλα 

ακούν στις ειδήσεις και άλλα συμβαίνουν στην πράξη   

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Τί σκοπεύετε να κάνετε για την άμεση απάντληση των ομβρίων υδάτων από τις 

πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις; 

2. Για ποιους λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι 

παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι, οι επαγγελματίες και τα σπίτια των πληγέντων; 

3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων ώστε 

να υλοποιηθούν το δυνατόν συντομότερα τα αντιπλημμυρικά έργα στη Σησαμιά 

και την Ευκαρπία του Δήμου Βισαλτίας; 

4. Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι η επίσημη απένταξη των δύο έργων σε Σησαμιά 

και Ευκαρπία έγινε στις 03.02.2020 και ένα χρόνο μετά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη 

για το θέμα; Σκοπεύετε να παράσχετε την αναγκαία τεχνική βοήθεια ή ότι άλλο 

χρειάζεται ο Δήμος Βισαλτίας για την υλοποίηση αυτών των έργων; 

5. Πότε εκτιμάτε ότι θα αποδοθούν στους πληγέντες οι αποζημιώσεις που 

δικαιούνται; Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία σκοπεύετε να ενεργοποιήσετε; 

6. Ποιες ακριβώς ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα από τα αρμόδια 

Υπουργεία, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

και όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση του Σχεδίου 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατ. 

Μακεδονίας, που ισχύει από το 2018; 



7. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση του νέου σχεδίου 

αντιπλημμυρικής προστασίας του Νομού Σερρών που έχει εξαγγελθεί;  Έχει ζητηθεί 

από τις δημοτικές αρχές του Νομού Σερρών η καταγραφή και η ιεράρχηση των 

αναγκών για το σύνολο των περιοχών ευθύνης τους; Πώς εντάσσεται ο εξαγγελθείς 

νέος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός στην αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας που απαιτείται στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 

2007/60? 
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