
Οκτώβριος 2020 – Απρίλιος 2021:  

Υποδομές, Κτίρια, Νοικοκυριά 

και Επιχειρήσεις 

Στήριξη και Αποκατάσταση Περιοχών που 

Επλήγησαν από το Σεισμό και την 

Συνακόλουθη Πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 

στη Σάμο 

Υπουργείο Οικονομικών 

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής 



Συνεργασία 

2 

Πρωθυπουργός 

Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και 
Μεταφορών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων 

Περιφέρεια Β. Αιγαίου 

Δήμοι πληττόμενων από το σεισμό περιοχών 

1 

2 

3 

4 



Περιεχόμενα 

2 

Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων 3 

Προώθηση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων  

Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και λιμένων 1 

Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών 4 

3 

5 Αποκατάσταση ιερών ναών και μνημείων 



 

 

Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και λιμένων 1 
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1. Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και λιμένων 

Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (μέσω ΠΔΕ) προς 

Περιφέρεια 
------- 

Μνημόνιο με Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής 

Υπουργείο Εσωτερικών 
(μέσω ΠΔΕ) προς Περιφέρεια 

Υπουργείο Εσωτερικών (μέσω ΠΔΕ) 
προς Δήμους 
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Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου                         9.810.000 € 

ΠΕ Σάμου                                4.900.000 € 
Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και δίκτυα.  

Δήμος Δυτικής Σάμου                   3.290.000 € 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου                            200.000 €  
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ΠΕ Σάμου                                4.910.000 € 
Αποκατάσταση ζημιών σε λιμενικές υποδομές.  

Δήμος Ανατολικής Σάμου        3.760.000 € 

Δήμος Ικαρίας             200.000 € 

Δήμοι ΠΕ Σάμου                                                7.250.000 €  



1. Αποκατάσταση υποδομών, δικτύων και λιμένων 

Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών (μέσω ΠΔΕ) προς 

Δήμους 
------- 

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ) 

Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής προς Δήμους 
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Δήμοι ΠΕ Σάμου                        734.000 € 

ΚΤΥΠ: Προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες 
Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση: 46 Αιθουσών 
Προκατασκευασμένων 6x6m,  13WC τριών θέσεων 3x4m 
και 9 γραφείων με wc 3x6m, δίρριχτα για την προσωρινή 
στέγαση μαθητών στη Σάμο. 

Δήμος Δυτικής Σάμου                      100.000 € 
Αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης που προκλήθηκαν 
από το σεισμό. 
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Δήμος Ανατολικής Σάμου            130.000 € 
Αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης που προκλήθηκαν 
από το σεισμό. 

Δήμοι ΠΕ Σάμου                                                   230.000 €  



 

 

Προώθηση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων  2 
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2. Προώθηση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων  

Πλαίσιο συνεργασίας για την επιτάχυνση διαδικασιών 

1. Δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας στο οποίο συμμετείχαν η Γενική Γραμματεία Οικονομικής 
Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και η Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και οι δύο Δήμοι της Σάμου. 

2.  Διαμορφώθηκε ένας συγκροτημένος οδικός χάρτης υπηρεσιακών, διοικητικών και κανονιστικών βημάτων που 
πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να προχωρήσει η κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων από τους 
δήμους του νησιού –σε περίπτωση που δεν υπήρχε η πρόθεση από τους ιδιώτες– ώστε, με ταχύτερους ρυθμούς 
από το παρελθόν, να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας των πολιτών και επιστροφής της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής στην κανονικότητα. 

3. Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η εν λόγω διαδικασία με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

4. Διαμορφώθηκε, σε συνέχεια σχετικών διαβουλεύσεων, μία διαδικασία βιώσιμης διαχείρισης των υπολειμμάτων 
των κατεδαφίσεων με οικονομικά και περιβάλλοντικά οφέλη για τους δήμους και το νησί. 

5. Παρακολουθείται στενά η πρόοδος της διαδικασίας κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων. 
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Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων 3 

9 



3. Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων 

Άμεσα μέτρα αναστολών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και προστασίας εργαζομένων 

1. Αναστολή της πληρωμής όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, 
τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες (ΦΕΚ Β΄ 4926). 

2. Αναστολή από τις τράπεζες οποιασδήποτε νομικής ενέργειας που αφορά οφειλές επιχειρήσεων και ιδιωτών 
εγκατεστημένων στην Σάμο μέχρι 31/12/2020 (Ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών  30.10.2020). 

3. Αναστολή, για ένα έτος, πλειστηριασμών και κατασχέσεων επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή 
νομικών προσώπων που αποδεδειγμένα επλήγησαν από το σεισμό (Αρ. 43, Ν. 4753/2020). 

4. Προστασία θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές -για ένα τρίμηνο- και παροχή οικονομικής ενίσχυσης 534 
ευρώ στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας θα τεθεί σε αναστολή. 

5. Διευκολύνσεις μέσω παρατάσεων σε διαδικασίες και προθεσμίες του Υπουργείου Οικονομικών και ΟΑΕΔ. 

6. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων των πληγεισών περιοχών για ένα εξάμηνο. 

7. Χαρακτηρισμός ως αφορολόγητων και ακατάσχετων των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων προς τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που επλήγησαν. 

8. Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ σε κτίσματα που έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές 
ζημιές.  
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Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τις ζημιές λόγω θεομηνίας 
Υπουργείο Οικονομικών 

1. Βελτίωση θεσμικού πλαισίου για 
την επιτάχυνση της διαδικασίας, τη 
διεύρυνση του πεδίου και την 
παροχή προκαταβολής (ΥΑ 
20725/Β.979/10-5-2011 - Β’ 1207 | 
ΦΕΚ 204 /A/22.10.2020). 

2. Δημιουργία συντονιστικής 
ομάδας και άτυπης ομάδας 
εργασίας για την υλοποίηση του 
σχήματος. 

3. Έχουν εκδοθεί –σε συνεργασία 
με τις υπηρεσίες της 
περιφερειακής ενότητας- επτά (7) 
ΚΥΑ. 

 

3. Στήριξη και επιχορήγηση επιχειρήσεων και εργαζομένων 

Σε αντίθεση με το παρελθόν που ο μέσος χρόνος παροχής της επιχορήγησης 
προς επιχειρήσεις για τις ζημιές τους από θεομηνία ήταν μεγαλύτερος από 
δύο έτη, η πρώτη απόφαση χορήγησης προκαταβολής 20% επί της ζημιάς 
δημοσιεύθηκε στις 08.01.2021 (ΦΕΚ B' 29/08.01.2021) και συνεχίζεται. 

Ως και τον Απρίλιο 2021, αποφασίστηκε η χορήγηση της προκαταβολής 
20% της ζημιάς σε 265 επιχειρήσεις με ποσό 729.432 ευρώ. 
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Επιχειρήσεις Εκτίμηση Ζημιάς Προκαταβολή 20% 

ΠΕ Σάμου 265 3.647.118,21 729.432 



 

 

Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών 4 
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Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή 
Υπουργείο Εσωτερικών 

1. Εκδόθηκε άμεσα η απόφαση για επιχορήγηση δήμων για το πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας (600 ευρώ και 
έως 6.000 ευρώ), που ενισχύθηκε περαιτέρω. 

2. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό προς τους δήμους των περιοχών μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2021 διαμορφώθηκε 
στα 2.465.600 ευρώ. 

 

 

 

 
 

Πρόκειται για πόρους για την κοινωνική προστασία μέσω της χορήγησης επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, 
καθώς και απλών κατασκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση της οικοσκευής, σε πολίτες των οποίων οι 
οικίες επλήγησαν από τις πλημμύρες στην περιοχή, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

4. Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών 
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Δήμοι Ποσό (ευρώ) 

Δήμος Δυτικής Σάμου 800.000 

Δήμος Ανατολικής Σάμου 1.500.000 

Δήμος Ικαρίας 165.600 



Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

Παροχή στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων 
και κτιριακών εγκαταστάσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που καλύπτει το 
σύνολο της εκτιμηθείσας ζημίας, με δωρεάν κρατική αρωγή 80% για το σεισμό 
και 60% για την πλημμύρα και άτοκο δάνειο 20% και 40% αντίστοιχα.  

1. Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου (ΦΕΚ Β’ 5293), με αρχική εκτίμηση τα 81.123.840 ευρώ. 
2. Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 
2020 που εκδηλώθηκε ως συνεπακόλουθο του σεισμού της ίδιας ημέρας, σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. (ΦΕΚ 
Β’ 5297), με αρχική εκτίμηση τα 792.570 ευρώ. 

4. Στήριξη νοικοκυριών, οικοσκευών και κατοικιών 

Επιδότηση ενοικίου και 
συγκατοίκησης 

Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών 

1. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
η ΚΥΑ  για την επιδότηση 
ενοικίου / συγκατοίκησης για 
την κάλυψη δαπανών 
προσωρινής στέγασης κατοίκων 
(ΦΕΚ Β’ 5500/14.12.2020). 

2. Το ποσό που εκτιμάται για 
την κάλυψη του συγκεκριμένου 
μέτρου -με χρονικό ορίζοντα 
διετίας- ανέρχεται στα 
17.520.000 ευρώ. 
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Αποκατάσταση ιερών ναών και μνημείων 5 
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5. Αποκατάσταση ιερών ναών και μνημείων 

Συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας  

1. Διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας για την προώθηση της 
διαδικασίας αποκατάστασης των πολλών ιερών ναών που έχουν πληγεί και καταστραφεί στο νησί της Σάμου από το 
σεισμό. 

2. Παροχή χρηματοδοτικών πόρων στους δήμους της Σάμου, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και 
Ικαρίας, για την προετοιμασία και τις εργασίες υποστυλώσεων των κωδωνοστασίων των ιερών ναών της περιοχής, 
ώστε να καλυφθούν ανελαστικές δαπάνες για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. 
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Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

Σάμος                                                                        1.091.000 € 
 
Προώθηση μέτρων άρσης ετοιμορροπίας για ιερούς ναούς και το 
κάστρο μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
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Χρήστος Τριαντόπουλος 
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής 

Υπουργείο Οικονομικών 


