
 

 

 

     

 

 

 

 

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2021 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Υποδομων και Μεταφορών 

                                                Οικονομικών 

Θέμα: «Εγκαταλειμμένη η Σάμος ένα χρόνο από τον φονικό σεισμό» 

  
Ο ισχυρός σεισμός της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο καθώς και το 
παλιρροιακό κύμα που ακολούθησε, προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές σε 
κατοικίες, μνημεία, δημόσια κτίρια και επαγγελματικούς χώρους, μαζί με την 
τραγική απώλεια δύο παιδιών. Παρά τις όποιες εξαγγελίες εκατομμυρίων που 
υποτίθεται πως έχουν δεσμευτεί για τη Σάμο, η τοπική κοινωνία ζει στην 
ανασφάλεια και παραμένει ανήσυχη βλέποντας καθημερινά την ολιγωρία στην 
αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων.  

Ένα χρόνο μετά η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και η ζωή στο νησί έχει ανατραπεί 
σε πολλούς τομείς. 

● Στον τομέα της εκπαίδευσης: Ολόκληρες σχολικές μονάδες όπως τα 
Δημοτικά Σχολεία Χώρας και Πάνω Βαθιού έχουν μεταφερθεί σε κοντέινερ, 
άλλα φιλοξενούνται σε κτιριακά συγκροτήματα άλλων σχολείων και περιμένουν 
πότε θα αποκατασταθούν τα κτίριά τους. Ακόμη και η αποκατάσταση 
μικρότερων ζημιών σε άλλα σχολεία δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Ακόμα 
δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα όσον αφορά τις υποδομές των τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

● Στον τομέα των υποδομών: Σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές 
όπως οι προσήνεμοι μόλοι προστασίας των οικισμών Κοκκαρίου και Αγίου 
Κωνσταντίνου, οι κατολισθήσεις μέσα στο Κοκκάρι, το σημείο κατολίσθησης 
στον εθνικό δρόμο Σάμου – Καρλοβασίου όπου η συγκοινωνία γίνεται με 
διακοπτόμενη διέλευση, παραμένουν χωρίς καμία παρέμβαση.  

● Στον τομέα των κατοικιών: Ένα χρόνο οι κάτοικοι των επικίνδυνων 
κτιρίων παραμένουν φιλοξενούμενοι ή στο ενοίκιο, περιμένοντας τις ισχνές 
αποζημιώσεις, όπου πιστώθηκαν το Σεπτέμβρη. Όμως η αποζημίωση δεν 
καλύπτει στο ελάχιστο τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν υποστεί τα κτίρια, με 
αποτέλεσμα είτε να επωμιστούν το κόστος οι ίδιοι, είτε με πρόχειρες 
κατασκευές να επιστρέφουν με κίνδυνο της ζωής τους. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

839

Ημερομ. Κατάθεσης:

2/11/2021



 

 

- Δεδομένου ότι οι πολιτικές αποκατάστασης, πρόληψης και προστασίας από 
φυσικά φαινόμενα, και στη χώρα μας ιδιαίτερα από σεισμικά φαινόμενα, πρέπει 
να είναι προτεραιότητα και να συνοδεύεται από ολοκληρωμένες πολιτικές 
διαχείρισης τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και στον τομέα της 
αποκατάστασης.  

- Δεδομένου επίσης ότι η κυβέρνηση έχει επιδείξει παροιμιώδη ολιγωρία στην 
αποκατάσταση του νησιού και στην αποζημίωση των κατοίκων του ακριτικού 
αυτού νησιού 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Ποια άμεσα επιπλέον μέτρα θα ληφθούν για να αποκατασταθούν οι 
κατοικίες των σεισμόπληκτων, τα ιστορικά κτίρια και οι παραδοσιακοί 
οικισμοί; 
2. Ποιά άμεσα επιπλέον μέτρα θα ληφθούν για να λειτουργήσουν τα 
δημόσια κτίρια και οι υποδομές (οδικά δίκτυα, λιμανια κλπ.) του νησιού 
σε ασφαλείς συνθήκες;  
3. Υπάρχει πρόθεση να επεκταθούν τα μέτρα αποζημίωσης ώστε να 
καλυφθούν πλήρως τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών κατοικιών και 
να διευκολυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής τους;  
4. Υπάρχει πρόθεση να ληφθούν μέτρα απαλλαγής των πληγέντων 
από βάρυ όπως οφειλές στην εφορία, τραπεζικά δάνεια και από τον 
κίνδυνο διακοπής ρεύματος, νερού και τηλεφώνου;  
5. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν ώστε να εξασφαλίσει 
ότι θα αποκατασταθούν οι ζημιές και, κυρίως, ότι θα θωρακιστεί η 
περιοχή από μελλοντικά φαινόμενα;  
6. Υπάρχει σχεδιασμός για ένα ολοκληρωμένο αντισεισμικό έλεγχο 
των κτιριακών υποδομών της περιοχής; 

 
Οι ερωτώντες βουλευτές 
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Σοφία Σακοράφα 




