
 

 

Ηράκλειο, 12 Οκτωβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ. κ. Υπουργούς 

Εσωτερικών 

 Μεταφορών και Υποδομών  

Οικονομικών 

 

Θέμα:  Κυβερνητικός εμπαιγμός στα συντρίμμια του σεισμού για τους 

σεισμοπαθείς   

Προβλήματα με τις αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων κατοίκων και επαγγελματιών 

των Δήμων του νομού Ηρακλείου, προέκυψαν εχθές. 

Συγκεκριμένα από το ΦΕΚ 4646 Β/7-10-2021 αλλάζουν τα δεδομένα και πλέον οι 

σεισμοπαθείς μπορούν να λάβουν αρωγή αποζημίωσης μόνο για ένα ακίνητο 

ιδιοκτησίας τους. Για παράδειγμα, σεισμοπαθής που είχε στην κατοχή του δυο 

κατοικίες, ή μια κατοικία και έναν επαγγελματικό χώρο, θα λάβει δωρεάν στεγαστική 

συνδρομή μόνο για τη μια, ενώ για την άλλη θα πρέπει να πάρει δάνειο. 

Το νέο ΦΕΚ αναφέρει: Σε περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/τρια ανήκαν 

την ημέρα των σεισμών, περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες 

ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι, Δ.Κ.Α. 

(Δωρεάν Κρατική Αρωγή) δικαιούται μόνο για μία από αυτές, την οποία επιλέγει ο/η 

ίδιος/-α με υπεύθυνη δήλωσή του/της. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το 

σύνολο της Σ.Σ. (Στεγαστική Συνδρομή) εξ ολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ. (Άτοκου 

δανείου). Όμως, μέχρι και σήμερα, όσοι έκαναν αίτηση στην πλατφόρμα arogi, 

μπορούσαν να δηλώσουν όλες τις ιδιοκτησίες τους για τις οποίες και λάμβαναν 

προκαταβολή, χωρίς να υπάρχει κάποια ειδοποίηση από το σύστημα, ότι αυτά τα 

ποσά αφορούν δανεισμό, αντί για δωρεάν συνδρομή της Πολιτείας! 

Να σημειωθεί ότι στην πλατφόρμα arogi ήταν αναρτημένα παλαιότερα ΦΕΚ, μέχρι το 

μεσημέρι της Δευτέρας 11/10. 

Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης, στην τοποθέτηση του επί 

του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε στη δυσάρεστη 

εξέλιξη των κάτοικων και των επιχειρήσεων των πληγέντων από τον σεισμό 

περιοχών. 

Ο κ. Λογιάδης ανέφερε: 

«Το ΦΕΚ  με αριθμό φύλλου 4646, το οποίο εκδόθηκε σχετικά, στις 7/10/21 αναφέρει 

χορήγηση άτοκων δανείων. Για να χορηγήσει όμως μία τράπεζα δάνειο, πρέπει ο 

ιδιοκτήτης να  ασφαλίσει το ακίνητο. Εδώ και καιρό όμως οι ασφαλιστικές εταιρείες 

δεν ασφαλίζουν κτήρια για τον σεισμό. Πως θα δοθούν λοιπόν τα δάνεια; 

Οι πληγέντες, ζητούν την άμεση ενίσχυση τους με απλές και κατανοητές προϋποθέσεις 

και διαδικασίες χωρίς δαιδαλώδη γραφειοκρατία. Και άκουσον άκουσον, χορηγήθηκαν 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

240

Ημερομ. Κατάθεσης:

12/10/2021



κάποια ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς και αμέσως μετά ενημερώθηκαν οι πολίτες 

να μην τα αγγίξουν τα χρήματα αυτά, όπως επίσης ότι ο κάθε σεισμόπληκτος πολίτης 

μπορεί να δηλώσει και να ενισχυθεί για ένα μόνο ακίνητο του και όχι για όλη την 

περιουσία του! Τι συναισθήματα δημιουργεί αυτό στους  ανθρώπους που έχουν δει οι 

κόποι μιας ζωής να καταστρέφονται;   

Όλοι  ζητούν  να στηριχθεί η περιοχή -άτομα και επιχειρήσεις -και να μην έχουμε 

εγκατάλειψη του Δήμου και εσωτερική μετανάστευση, σε μία περιοχή που αυτήν την 

ώρα γίνονται έργα σχετικά με το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι». 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Για ποιο λόγο έγινε αυτός ο εμπαιγμός; 

Από πότε η στήριξη έρχεται με τη μορφή δανείου; 

Θα προχωρήσετε άμεσα σε τροποποίηση του συγκεκριμένου ΦΕΚ; 

Πως θα ορθοποδήσουν ξανά χιλιάδες άστεγοι πολίτες και επιχειρηματίες με αυτά τα 

μέτρα στήριξης;  

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 




