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                                  ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 1. Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
            2. Τον Υπουργό Εσωτερικών 
            3. Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής 

Θέμα: «Καθυστέρηση στην Καταβολή Αποζημιώσεων στους 
Σεισμοπαθείς της Κω» 

Ο σεισμός της 21ης Ιουλίου στην Κω άφησε πίσω του δύο νεκρούς, 
δεκάδες  τραυματίες  και  εκτεταμένες  υλικές   ζημιές   σε  οικίες, 
εμπορικές επιχειρήσεις και στο λιμάνι της νήσου. Παρά την έγκαιρη 
καταγραφή  των  ζημιών  από ειδικά  κλιμάκια  μηχανικών  ώστε  να 
δοθούν  αποζημιώσεις και  τις  κυβερνητικές  διαβεβαιώσεις  περί 
χορήγησης  έκτακτου  βοηθήματος  ύψους  582 ευρώ  για  έκαστη 
οικογένεια, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν έχει εισπραχθεί ακόμη 
από τους σεισμοπαθείς όπως επισημαίνει ο ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ στο από 
18/11/2017 δημοσίευμα  της  ηλεκτρονικής  έκδοσης  της  εφημερίδας 
«Το Βήμα».  

Την  ίδια  στιγμή  οι  διαδικασίες  για  την  χορήγηση  έκτακτου 
βοηθήματος ύψους   120 χιλιάδων ευρώ για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε οικοσκευές των σεισμοπαθών ολοκληρώθηκαν μόλις στις 
17/11/2017. Το  δε  αίτημα  για  την  αποκατάσταση των  ζημιών  σε 
υποδομές, βασικές  εγκαταστάσεις  και  μνημεία  της  Κω  από το 
ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης υπογράφηκε στις 10/10/2017 από το 
υπουργείο Οικονομίας  και  Ανάπτυξης και  αφού  προηγουμένως η 
Ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής επιβεβαίωσε στα τέλη 
Σεπτεμβρίου ότι  αφενός  η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν  διέθετε 
πληροφορίες για το  μέγεθος των  ζημιών και  αφετέρου υφίστανται 
νέα  ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά  εργαλεία  μέσω  του  Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ανασυγκρότηση λιμένων 
και οδικού δικτύου.  

http://newpost.gr/tag/%25CE%25B6%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25AD%25CF%2582


Επειδή έχει  παρέλθει χρονικό  διάστημα  τουλάχιστο  τεσσάρων  (4) 
μηνών και τα έκτακτα βοηθήματα δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους 
σεισμοπαθείς της νήσου Κω, 

Επειδή υφίσταται δυνατότητα άντλησης χρηματοδοτικών πόρων από 
το  Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης η  οποία δεν  έχει 
αξιοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς,   

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί: 

- Για  ποιο λόγο  τέσσερις  (4) μήνες  μετά  τον  καταστροφικό  σεισμό 
της  21ης Ιουλίου  δεν  έχει  προχωρήσει η  χορήγηση  του  έκτακτου 
βοηθήματος των 582 ευρώ για εκάστη οικογένεια καθώς και της 
οικονομικής ενίσχυσης για οικοσκευές;  

- Ποια  η  χρονική  πρόβλεψη για  την  οριστική  χορήγηση  των  δύο 
εκτάκτων  βοηθημάτων  προς τους  σεισμοπαθείς που έχουν 
εξαγγελθεί από την κυβέρνηση; 

- Ποιο  το  ύψος  της  αιτούμενης  χρηματικής  ενίσχυσης  από το 
υπουργείο Οικονομίας  και  Ανάπτυξης προς το  ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλληλεγγύης  ώστε  να  αποδεσμευτούν τα  διαθέσιμα  ευρωπαϊκά 
οικονομικά εργαλεία; 

- Υφίσταται  πρόθεση για  διατύπωση αιτήματος  χρηματικής 
ενίσχυσης  για  έργα  αποκατάστασης  ζημιών  και  άλλες 
χρηματοδοτικές  δυνατότητες  ενίσχυσης  των  πληγέντων της  Κω 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης; 

                                                Οι ερωτώντες βουλευτές  

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης – Β΄ Αθηνών        Ευστάθιος Παναγούλης 

– Β΄ Αθηνών 



 Κατερίνα Μάρκου – Β΄ Θεσσαλονίκης       Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου 

– Β΄ Πειραιά   

     

  Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου – Β΄ Αθηνών 


