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Θέμα: Πορεία Ανασυγκρότησης Σάμου μετά τον φονικό σεισμό της 30ης 

Οκτωβρίου 2020 

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τον φονικό σεισμό η Σάμος δεν έχει επουλώσει τις πληγές της 

αλλά αυτές παραμένουν ανοιχτές και επικίνδυνες για την ζωή των κατοίκων της 

Στις 4 Φεβρουαρίου 2021 συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο και συζήτησε 

δέσμη μέτρων για την επούλωση των ζημιών .Δυστυχώς οι προθεσμίες για την αίτηση 

στην επιτροπή για την συνδρομή στο ΤΑΕ πέρασαν με αποτέλεσμα να χαθεί μια 

ακόμη ευκαιρία ώστε να καταστούν σαφείς οι πρώτες επιπτώσεις της καταστροφής 

αφού οι προαπαιτούμενες ενέργειες γίνονται εντός προθεσμίας 12 εβδομάδων. 

Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ  αποτελεί το κλειδί για την γρήγορη γόνιμη και ομαλή προώθηση  των 

προβλημάτων των σεισμοπλήκτων. 

Μια σειρά από προβλήματα υποστελέχωσης αυτής της υπηρεσίας έχει δημιουργήσει 

σοβαρά γραφειοκρατικά  προβλήματα στην αποκατάσταση των οικιών που είναι 

χαρακτηρισμένα κίτρινα ή κόκκινα  π.χ. η εμπλοκή του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου 

και της Εφορείας  Νεωτέρων μνημείων, σε κτήρια παραδοσιακών οικισμών καθώς 

και σε κτίσματα οικισμών  επιβάλλουν θεσμοθέτηση νέων νόμων όπου χρειάζεται η 

με τροποποιήσεις των σχετικών παλιών ΦΕΚ. 

Επειδή είναι απαραίτητη η επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των οικοδομικών 

αδειών από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 

Επειδή χρειάζεται σαφώς οριοθετημένος χρονικά οδικώς χάρτης και όχι ταξίδι με 

βάρκα την ελπίδα. 

Επειδή απαιτείται στελέχωση της κομβικής αυτής υπηρεσίας και επιτόπια στη Σάμο 

για συνεχή και παραγωγική λειτουργίας της. 

Επειδή  οι σχετικοί φάκελοι θα κάνουν επί μακρόν την άγονη γραμμή Σάμος –Αθήνα 

και αντιστρόφως με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Επειδή επιβάλλεται νομοθετική ρύθμιση για τη  καθαίρεση των προ του σεισμού 

επικινδύνως ετοιμόρροπων. 
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Επειδή απαιτείται γρήγορη έκδοση των Π.Α.Ε.Κ  από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ και επαρκής και 

τάχιστη χρηματοδότηση των δήμων Σάμου για τις κατεδαφίσεις των λόγω του 

σεισμού επικινδύνως ετοιμόρροπων  κτισμάτων. 

Επειδή χρειάζεται ειδική πρόνοια και νομοθετική ρύθμιση για την τύχη των κίτρινων 

και των κόκκινων σπιτιών  που οι ιδιοκτήτες τους είναι άγνωστοι ,αγνώστου διαμονής 

η δεν ενδιαφέρονται. 

Επειδή επιβάλλεται  η ενεργοποίηση με νόμο των τραπεζών  που κατέχουν 

κατασχεμένα  οικήματα που είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα  η κίτρινα λόγω  του 

σεισμού  ώστε να πράξουν τα δέοντα.  

Επειδή χρειάζεται επιτέλους άμεσα να χορηγηθεί η επιδότηση ενοικίου διότι 

δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευθεί κανένα σχετικό ποσό με αποτέλεσμα οι 

σεισμόπληκτοι της Σάμου να διαμένουν αναγκαστικά με κίνδυνο της ζωής τους στα 

κίτρινα η κόκκινα σπίτια τους από οικονομική ανάγκη. 

Επειδή επιβάλλεται η αποζημίωση  της οικοσκευής να αφορά όλους ανεξαίρετα τους 

σεισμοπαθείς χωρίς περιορισμούς και προαπαιτούμενα  όπως ισχύει για τους 

πυρόπληκτους Εύβοιας και Κεντρικής Ελλάδας. 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

 

1. Πόσοι πολίτες δήλωσαν ότι έμειναν η μένουν ακόμα σε ενοικιασμένα σπίτια η 

φιλοξενούνται γιατί το δικό τους χαρακτηρίστηκε κόκκινο η κίτρινο; 

2. Πόσοι από αυτούς έχουν το επίδομα και για ποιο διάστημα; Πόσα σπίτια έχουν 

χαρακτηριστεί κίτρινα η κόκκινα και πράσινα; 

3. Για πόσα σπίτια που έχουν χαρακτηρισθεί κόκκινα έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 

κατεδάφισης και πόσα έχουν πάρει άδεια ανοικοδόμησης; 

4. Πόσες άδειες επισκευής σε πράσινα η κίτρινα σπίτια έχουν κατατεθεί στη ΔΑΕΦΚ 

και πόσες έχουν εκδοθεί; 

5. Πόσα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές είτε δεν έχουν γνωστό ιδιοκτήτη είτε ο 

ιδιοκτήτης τους δεν ενδιαφέρεται  είτε ανήκουν στις τράπεζες; 

6. Πόσες επιχειρήσεις δηλώθηκαν ως πληγείσες από τον σεισμό και το τσουνάμι και 

πόσες επιδοτήθηκαν και για ποιο ποσό της ζημιάς που δηλώθηκε; 

7. Πόσες οικίες επλήγησαν από το τσουνάμι και γιατί δεν έχει προβλεφθεί σχετική 

επιδότηση για αυτές τις οικίες; 

8. Ποιες δημόσιες υποδομές θεωρούνται ότι επλήγησαν από τον σεισμό και ποιο είναι 

το χρονοδιάγραμμα επισκευών (μελέτη, πίστωση, εργασίες); 

9. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με ημερομηνία 4-2-

2021 σε ποια υπουργεία κοινοποιήθηκε και τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα; 



10. Τα αναφερόμενα αποτελούν δίκαια αιτήματα των σεισμοπλήκτων της Σάμου και 

ερωτάστε εάν θα εφαρμοστούν αυτά που προβλέφθηκαν αντιστοίχως για τους 

πυρόπληκτους των άλλων περιοχών; 
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