Μέτρα για τους πλημμυροπαθείς στην Αγία Ευφημία Πυλάρου του Νομού Κεφαλονιάς
Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 18:22

Οι αλλεπάλληλες πλημμύρες στην Αγία Ευφημία στην περιοχή της Πυλάρου στο Νομό Κεφαλονιάς,

Οι πλημμύρες άρχισαν να εμφανίζονται στην περιοχή, μετά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Αυ

Ο όποιος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός και τα όποια εγγειοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά,
αντιδιαβρωτικά και άλλα έργα υποδομής αποδείχτηκαν ανεπαρκή, με ευθύνη όλων των
κυβερνήσεων (Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ) και της τοπικής διοίκησης (Περιφέρειας – Δήμου).

Στο πλαίσιο αυτό και εκτός των άλλων, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα η ένταξη του
Νομού Κεφαλονιάς στις περιοχές των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, στους
Χάρτες Κινδύνου - Επικινδυνότητας Πλημμύρας και στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου
Πλημμύρας του ΕΠΔΚΠ, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτείται και από το συγκεκριμένο
πρόγραμμα.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, σε ποια άμεσα μέτρα θα προβεί η
κυβέρνηση ώστε:

1.Να κηρυχθεί η περιοχή πλημμυρόπληκτη στο σύνολό της.

2.Να επικαιροποιηθεί το σχέδιο πολιτικής προστασίας.

3.Να υπάρξουν τα απαραίτητα μέτρα καθώς και η αναγκαία χρηματοδότηση για εκπόνηση
υδρολογικής–υδραυλικής μελέτης όλης της περιοχής, (αποστραγγιστικοί τάφροι, τοίχοι
αντιστήριξης, λεκάνες ανάσχεσης ορμής νερού, καθαρισμοί κ.α), για την οριστική επίλυση
του προβλήματος
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4.Να καταγραφούν οι ζημίες και να αποζημιωθούν οι πληγέντες στο 100% για το σύνολο
των καταστροφών σε κατοικίες, μικρές επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές - γεωργικές
εγκαταστάσεις κ.α.

5.Να μην πληρώνεται ο ΕΝΦΙΑ στην πλημμυρόπληκτη περιοχή όσο διαρκεί το πρόβλημα και
να απαλλαγούν οι πληγέντες από τα δημοτικά τέλη, να παγώσουν τα χρέη σε εφορία,
ΟΑΕΕ, τράπεζες χωρίς προσαυξήσεις και τόκους.

6.Να ενταχθεί ο Νομός Κεφαλονιάς στις περιοχές των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου
Πλημμύρας, στους αντίστοιχους Χάρτες και στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας
του ΕΠΔΚΠ,

7.Να σταματήσει η περαιτέρω εγκατάσταση – χωροθέτηση νέων ανεμογεννητριών που
γίνεται με κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και αποτελούν γι αυτό,
βασική αιτία εμφάνισης των πλημμυρικών φαινομένων.

Οι Βουλευτές

Καραθανασόπουλος Νίκος

Παπαναστάσης Νίκος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 10/10/2019 #ODUSSEIA #ODYSSEIA
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