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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. 

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

ΘΕΜΑ: «Υψηλή επικινδυνότητα νέων πλημμυρικών φαινομένων στο Κόμμα Λαμίας» 

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Κόμματος του Δήμου Λαμιέων ζουν 

εδώ και 10 μήνες υπό το φόβο των πλημμυρικών φαινομένων, παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις τους προς 

τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αντί 

της ανάληψης πρωτοβουλιών προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχες καταστροφές, οι συναρμόδιοι φορείς 

πετούν το μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλον. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται εντός του υπ΄αριθ. πρωτ. 

140930/9/5/2022 εγγράφου της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ «…η γενικότερη ευθύνη προγραμματισμού, μελέτης, 

κατασκευής και συντήρησης (καθαρισμοί κλπ.) των αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές υψηλού πλημμυρικού 

κινδύνου ανήκει αποκλειστικά στις οικείες Περιφέρειες…». Στον αντίποδα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

114373/5195/07/06/2022 έγγραφο της, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επισημαίνει ότι: «…σε καμία 

περίπτωση δεν προϋποθέτει ότι η μελέτη που εκπονήθηκε από μέρους σας […] είναι ορθή καθώς και δεν 

αποτελεί διοικητική πράξη ανάληψης ευθύνης για την ορθότητα των μελετών σας», ενώ παρακάτω 

υπογραμμίζει ότι: «Η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης των τεχνικών στον Αυτοκινητόδρομο Ε65 θα 

προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπους και περιουσίες στο Τ.Κ. Κόμματος και έτσι επιβάλλεται η 

μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή σχετικών αντιπλημμυρικών έργων […] θα έπρεπε να έχει λάβει το 

Υπουργείο σας υπόψη στο σχεδιασμό όλων των έργων σας […] τις ιδιομορφίες της ευρύτερης λεκάνης του 

Σπερχειού, η οποία πλημμυρίζει από αρχαιοτάτων χρόνων, όπως και εσείς αναγνωρίζετε». Τέλος, εντός 

του υπ’ αριθ. πρωτ. 225443/11527/04-10-2022 εγγράφου της Περ. Στερεάς Ελλάδας προς το Υπ. Υποδομών 

& Μεταφορών αναφέρεται ότι: «…δεν έχουμε λάβει γνώση επί των συμπληρωματικών εργασιών, 

αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών στη λεκάνη του Σπερχειού από όπου διέρχεται η Ε65…», ενώ 

υπογραμμίζεται ότι: «…ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ζητούσε από τον αρμόδιο Υπουργό 

ενημέρωση επί σχετικών μελετών, η οποία όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί.». Επειδή, οι κάτοικοι της 

Τ.Κ. Κόμματος αγωνιούν για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η μετάθεση των ευθυνών, οι τεράστιες καθυστερήσεις και γιατί 

έχει αγνοηθεί κάθε έγκαιρη έκκληση προς το αρμόδιο Υπουργείο, με αποτέλεσμα να είναι ορατός 

ο κίνδυνος νέων πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Κόμματος Λαμίας κατά τη φετινή 

φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο; 

2. Τί προτίθεται να πράξει το αρμόδιο Υπουργείο για την έγκαιρη αντιμετώπιση της κατάστασης; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Σαρακιώτης Ιωάννης 


