
 
Αθήνα, 6/12/2022  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:  

∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,  

∙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  

∙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  

∙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Θέμα: «Καταστροφικές πλημμύρες στην Πιερία- Αιτήματα για αποζημιώσεις και 

προστασία» 

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με κωδική ονομασία «Άριελ», έπληξαν τη Βόρεια Ελλάδα 

και την Π.Ε. Πιερίας από το βράδυ της 30/11/2022 έως το μεσημέρι της 1/12/2022. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα και μαρτυρίες μελών της Οργάνωσης Βάσης 

ΜέΡΑ25 Πιερίας, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στην Κατερίνη και η μετακίνηση με 

αυτοκίνητο ήταν αδύνατη. Στο παραλιακό μέτωπο οι κάτοικοι με κάθε μέσο προσπαθούσαν 

να απομακρύνουν τα ύδατα από τα υπόγεια και τα ισόγεια των σπιτιών αλλά και των 

επιχειρήσεών τους.  

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας ότι ¨οι εργασίες αποκατάστασης 

μέσω των σωστικών ενεργειών που προηγήθηκαν τα προηγούμενα έτη, εξασφάλισαν την 

απορροή των υδάτων, χωρίς προβλήματα σε σχέση με την ένταση των καταγεγραμμένων 

πλημμυρικών φαινομένων¨ οι φωτογραφίες που σας προσκομίζουμε αποδεικνύουν ακριβώς 

το αντίθετο και επιβεβαιώνουν τις μαρτυρίες για εκτεταμένες ζημιές σε ιδιοκτησίες και 

επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τους κατοίκους το ύψος των υδάτων ανήλθε σε 60 εκατοστά και οι ανησυχίες 

για επανάληψη ακόμα πιο σφοδρών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι 

έντονες. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1256

Ημερομ. Κατάθεσης:

6/12/2022



 
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:  

Α. έχει ολοκληρωθεί η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 

και ο προσδιορισμός των αναθεωρημένων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, 

καθώς και η Αναθεώρηση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας καθώς και 

των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το υπ’ όψη Υδατικό Διαμέρισμα; 

Β. Πόσα και ποια έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης έναντι κινδύνων 

βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα και πού οφείλεται η καθυστέρησή τους; 

Γ. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες που είδαν τις ιδιοκτησίες τους και τον εξοπλισμό να 

καταστρέφεται θα λάβουν αποζημιώσεις; Θα υπάρξει η ανάλογη εκταμίευση κονδυλίων 

ώστε να επανέλθει η ζωή των πολιτών στην κανονικότητά της, ή απλά θα περιμένουν ¨τα 

χειρότερα¨;                  

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Σοφία Σακοράφα 

 



 

 

 

 

 



 

 




