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Προς: 

1. Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα 

2. Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

3. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά 

4. Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη 

5. Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή 

 

Θέμα: «Στο σκοτάδι οι κάτοικοι και οι αγρότες περιοχών της Ορεστιάδας σχετικά 

με τις διαδικασίες αποζημίωσής τους για τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία 

«GENESIS» 

 

Κατά το χρονικό διάστημα 11-13 Ιουνίου 2022, η κακοκαιρία «GENESIS» 

έπληξε την περιοχή της Ορεστιάδας και ειδικότερα τις κοινότητες Λεπτής και 

Νεοχωρίου και προκάλεσε έντονες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές σε σπίτια, 

καταστήματα, εγκαταστάσεις αλλά και αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής. 

Παρά τις επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών και τις διαβεβαιώσεις της 

κυβέρνησης για άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την καταγραφή, 

αποκατάσταση και αποζημίωση των πολιτών που επλήγησαν και σχεδόν ένα μήνα 

μετά τις καταστροφές δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

Ο εμπαιγμός εκ μέρους της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού στο 

σύνολό του είναι πασιφανής. Ακόμη και σήμερα αρκούνται σε προφορικές 

διαβεβαιώσεις για τη αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των 

πληγέντων κατοίκων, καλώντας τους μάλιστα να φυλάξουν τα αποδεικτικά στοιχεία 

προς επιβεβαίωση των καταστροφών που υπέστησαν!! 

Δεδομένου ότι οι κάτοικοι των περιοχών της Ορεστιάδας μετρούν τις πληγές στις 

περιουσίες και τις αγροτικές τους καλλιέργειες και δεν έχουν καμία ενημέρωση 

σχετικά με τις διαδικασίες καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών που έχουν 

υποστεί καθώς και σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποζημίωσής τους 



Δεδομένου ότι οι ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες στην περιοχή είναι πολύ 

μεγάλες και έχουν οδηγήσει σε απόγνωση και οικονομικό αδιέξοδο τους αγρότες εν 

μέσω μάλιστα της καλλιεργητικής περιόδου 

Δεδομένου ότι χρειάζονται άμεσες λύσεις για την οικονομική ελάφρυνση των 

αγροτών, των επαγγελματιών και όλων των κατοίκων των πληγέντων περιοχών. 

 
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

 

1. Ποιες είναι ακριβώς οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα καταγραφής και 

αποκατάστασης των ζημιών σε σπίτια, καταστήματα και εγκαταστάσεις στις 

περιοχές της Ορεστιάδας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «GENESIS» το 

χρονικό διάστημα 11-13 Ιουνίου 2022; 

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών που 

σημειώθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα στις αγροτικές καλλιέργειες περιοχών 

του Δήμου Ορεστιάδας από τον ΕΛΓΑ;   

3. Προτίθεστε να ενεργοποιήσετε την Κρατική Αρωγή για την οικονομική 

ελάφρυνση των κατοίκων και των αγροτών των Κοινοτήτων Λεπτής και 

Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας και την προσωρινή αναστολή 

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων; 

 
Ο ερωτών βουλευτής 

 
Ανδρέας Πουλάς  


