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Τηλεδιάσκεψη με φορείς των Σερρών για την
επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης και
αποκατάστασης των υποδομών
2021/01/05 12:53 στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τηλεδιάσκεψη με τους Δημάρχους των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία στις
Σέρρες και τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, είχε ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών
αποζημίωσης και αποκατάστασης των υποδομών.
Όσον αφορά στις αποζημιώσεις για αγροτεμάχια, ο κ. Καραμανλής επικοινώνησε
κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο
και διασφάλισε ότι θα δοθούν με τη διαδικασία που είχε χρησιμοποιηθεί στη
περίπτωση του φαινομένου Ιανός, επομένως πολύ πιο σύντομα από ό,τι στο παρελθόν.
Ο κ. Λυκουρέντζος επικοινώνησε απευθείας με τους δημάρχους και τους ενημέρωσε
ότι αύριο θα επισκεφτεί κλιμάκιο του ΕΛΓΑ τις πληγέντες περιοχές.
Όσον αφορά στις αποζημιώσεις για κτίρια (κατοικίες ή επιχειρήσεις), οι δήμοι θα
πρέπει να εξετάσουν άμεσα το θέμα αποζημίωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο κ. Καραμανλής επικοινώνησε επίσης με το νέο αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών,
αρμόδιο για την Αυτοδιοίκηση, Στέλιο Πέτσα, ο οποίος δεσμεύτηκε να ικανοποιήσει
άμεσα τα αιτήματα των Δήμων που έχουν πληγεί.
Μάλιστα έγινε ιδιαίτερη αναφορά για το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας και το

εργοστάσιο βιοντίζελ, που έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες.
Ειδικότερα όσον αφορά στο ΚΕΘΙΣ, το υπουργείο θα καλύψει τις απαιτούμενες
αντιπλημμυρικές εργασίες μέσω του Δήμου, ενώ έγιναν και επαφές με τα υπουργεία
Εσωτερικών και Ανάπτυξης, ώστε να αξιολογηθούν όλες οι δυνατότητες
επιχορήγησης των πληγέντων επιχειρήσεων.
Ο κ. Καραμανλής είπε επίσης στους Δημάρχους ότι μέσα σε ένα μήνα από τη στιγμή
που θα καταθέσουν τεχνικά δελτία, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα
καλύψει όλες τις ανάγκες αποκατάστασης υποδομών που υπέστησαν καταστροφές
από τη θεομηνία.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο
διοικητής της Πυροσβεστικής Σερρών, Σωτήρης Δημητράκης, ο δήμαρχος Βισαλτίας
Αθανάσιος Μασλαρινός, ο δήμαρχος Νέας Ζίχνης Παντελής Μπόζης και ο δήμαρχος
Εμμανουήλ Παππά, Δημήτρης Νότας, που ενημέρωσαν τον κ. Καραμανλή αναλυτικά
για την εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.
Εκτιμάται σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι συμμετέχοντες ότι σχεδόν 1.300 στρέμματα,
κυρίως καλλιεργειών, έχουν πλημμυρίσει από τη θεομηνία, ενώ ζημίες έχουν υποστεί
δρόμοι, υποδομές και κτίρια.
Η καταγραφή συνεχίζεται από τις υπηρεσίες των Δήμων και της Αντιπεριφέρειας, ενώ
σήμερα η κατάσταση ήδη έχει βελτιωθεί σημαντικά.
Ο κ. Καραμανλής ζήτησε μέχρι την Παρασκευή να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή
των ζημιών, για να προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία των αποζημιώσεων.

