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ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Κοινοβουλευτική Ομάδα 

 
Αθήνα, 11 / 3 / 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς (1) Επικρατείας, (2) Οικονομικών, (3) Υγείας, (4) Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
(5) Προστασίας του Πολίτη, (6) Υποδομών & Μεταφορών και (7) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 
Θέμα: «Τα προβλήματα που άφησε ο μεγάλος σεισμός στη Λάρισα απαιτούν ολοκληρωμένη δέσμη 

μέτρων από πλευράς της Πολιτείας» 
 
Δυστυχώς, την εβδομάδα που πέρασε, τόσο με συνεχείς προσωπικές επισκέψεις μας,  όσο και ως μέλη 
κλιμακίου του Κινήματος Αλλαγής, στις περιοχές των Δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας και συγκεκριμένα 
στα χωριά Δαμάσι, Πραιτώρι, Αμούρι, Βλαχογιάννι, Δομένικο και Μεσοχώρι , αλλά και στα χωριά του 
Δήμου Λαρισαίων,  «ιδίοις όμμασι»,  τις μεγάλες καταστροφές των περιοχών αυτών, εξαιτίας των δύο 
μεγάλων σεισμικών δονήσεων τάξης άνω των 6 βαθμών Ρίχτερ, αλλά και των αναρίθμητων μικρότερων 
μετασεισμών που ακόμη συνεχίζουν, οι οποίες πέρα από τα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησαν σε 
υποδομές, οικίες και επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα και την απώλεια της ζωής ενός ηλικιωμένου. 
 
Συνέπεια των παραπάνω, είναι εκατοντάδες οικογένειες αυτή τη στιγμή να κατοικούν σε άθλιες συνθήκες, 
στα αυτοκίνητα, στα γήπεδα,  μέσα σε στρατιωτικές σκηνές, έχοντας χάσει τα σπίτια τους, τις ζωές τους και 
εν γένει τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους και μάλιστα εν μέσω πανδημικής κρίσης, με τον 
κίνδυνο πάντοτε να δημιουργηθούν υγειονομικές «βόμβες» στην περιοχή. Για το γεγονός αυτό, μάλιστα, 
κατέθεσε σχετική ερώτηση η βουλευτής Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής,  στο πλαίσιο του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, η οποία τελεί ακόμη αναπάντητη παρά το κατεπείγον θέμα της (αρ. πρωτ. 
4814-06/03/2021) και συγκεκριμένα για την ανάγκη του κατά προτεραιότητα εμβολιασμού των 
σεισμοπλήκτων.  
 
Παράλληλα, με άλλους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής σας καταθέσαμε πρόσφατα και άλλη σχετική 
ερώτηση, αυτή τη φορά για την «Ειδική μοριοδότηση στις πανελλαδικές, για τους μαθητές των 
σεισμόπληκτων περιοχών» (αρ. πρωτ. 4827-08/03/2021), δεδομένων των αναμενόμενων δυσχερειών που 
παρουσιάζει ακόμη και η εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικά για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. 
 
Από την πλευρά της Πολιτείας, μεταξύ άλλων κυβερνητικών κλιμακίων, σε πρόσφατη επίσκεψη ο κ. 
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγγειλε την αποστολή 40 τροχόσπιτων, καθώς και 90 συνολικά 
οικίσκων, για τις άμεσες οικιστικές ανάγκες των πληγέντων. Παράλληλα, ο κ. Κώστας Καραμανλής, 
ανακοίνωσε την άμεση επιδότηση ενοικίου από 300 μέχρι 500 ευρώ για τους σεισμόπληκτους, πριν την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής ζημιών, ενώ επεσήμανε ότι σε δεύτερη φάση υπάρχει και η 
διαδικασία της λεγόμενης στεγαστικής συνδρομής, πέρα από την άμεση επιδότηση, προκειμένου να 
επισκευαστούν κτίρια, κατοικίες ή επιχειρήσεις, που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, με επιδότηση της 
τάξης του 80%. 
 
Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι απαιτήθηκε ο συντονισμός όλων των δυνάμεων της πολιτικής 
προστασίας, αλλά και του Στρατού, οι οποίες ομολογουμένως ανταποκρίθηκαν με αλτρουισμό, 
προκειμένου να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι που κινδύνευσαν σοβαρά, αλλά η πρόνοια της Πολιτείας 
δεν πρέπει να σταματήσει εδώ. 
 
Δεδομένου ότι το μέσο οικονομικό επίπεδο των κατοίκων των ανωτέρω περιοχών είναι πολύ χαμηλό - και 
εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας - με αποτέλεσμα  η αποπληρωμή του υπόλοιπου 20% 
για την εκ νέου κατασκευή ή μερική αποκατάσταση των οικιών, των καταστημάτων και των επιχειρήσεών 
τους, αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές δυσκολίες στον οικονομικό προγραμματισμό τους.  
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Δεδομένου ότι ενώ όλα τα παραπάνω κυβερνητικά μέτρα αποτελούν μια θετική πρώτη προσπάθεια από 
πλευράς της Πολιτείας για την ανακούφιση των σεισμοπλήκτων, ωστόσο κατά κύριο λόγο έχουν 
αποσπασματικό χαρακτήρα - όπως γίνεται αντιληπτό από τις επιμέρους ερωτήσεις που σας καταθέσαμε -  
αφού παρουσιάζουν επιπρόσθετες δυσκολίες στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους, από όλους τους 
ενδιαφερομένους. 
 
Δεδομένου ότι οι καταστροφές στην περιοχή του ν. Λάρισας έχουν χαρακτήρα συνολικό για μια σειρά 
δραστηριοτήτων των κατοίκων και καλό θα ήταν να αποτυπώνονταν σε μια ολοκληρωμένη, όσο και 
κατεπείγουσα νομοθετική παρέμβαση, κατά του παράδειγμα του νόμου (ν.4720/2020) για τις «Επείγουσες 
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 
«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». 
 
Δεδομένου ότι ένα πολυνομοσχέδιο με διατάξεις σχετιζόμενες με τις πολλαπλές και επείγουσες ανάγκες 
των σεισμοπλήκτων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, εκτιμούμε πως θα ήταν προς την σωστή 
κατεύθυνση, αφού θα σηματοδοτούσε το ενδιαφέρον και την πρόνοια από πλευράς της Πολιτείας, η οποία 
σε παρόμοιες περιπτώσεις συνηθίζει, βολικά, να «ξεχνά» τις εξαγγελίες της όπως και τις υποχρεώσεις της 
σε «δεύτερο χρόνο» και μετά την απομάκρυνση των τηλεοπτικών συνεργείων...   
 
Δεδομένου ότι τώρα είναι η ώρα της άμεσης στήριξης όλων των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν, 
με την ανακοίνωση άμεσων πρωτοβουλιών και μέτρων ανακούφισης της περιοχής, αλλά και 
ολοκληρωμένου σχεδίου για την επαναφορά της κανονικής ζωής, σε σύντομο χρόνο.  
 
Δεδομένου ότι η ζωή σταμάτησε στο «χθες», ωστόσο ως πολιτικό σύστημα οφείλουμε να κινηθούμε 
άμεσα, προκειμένου να υπάρξει «αύριο». 
 
Ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί: 
 
1. Ποιο είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο μέτρων και ενεργειών της Κυβέρνησης για τις περιοχές που 

επλήγησαν από το σεισμό;  
2.  Τι προτάσεις έχουν εκπονήσει και ποια μέτρα έχουν λάβει, ανά τομέα αρμοδιότητας, προκειμένου να 

ανακουφιστούν άμεσα οι εκατοντάδες πληγέντες των περιοχών του ν. Λάρισας, από τους δύο 
μεγάλους σεισμούς της προηγούμενης εβδομάδας;  

3. Πώς θα ενισχυθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά και οι κατεστραμμένες επιχειρήσεις των Δήμων 
Ελασσόνας και Τυρνάβου;  

4. Αν το περίφημο «Επιτελικό Κράτος» σκοπεύει να λειτουργήσει σωστά και να αναλάβει τις ευθύνες του, 
συντονίζοντας τα συναρμόδια Υπουργεία ανά τομέα αρμοδιότητας και καταθέτοντας άμεσα στη Βουλή, 
συνολικό και ολοκληρωμένο πολυνομοσχέδιο εξειδικευμένων μέτρων ανακούφισης των 
σεισμοπλήκτων της Λάρισας, για κάθε έκφανση της ζωής και των δραστηριοτήτων τους, που «έχει μπει 
στον πάγο» συνέπεια των μεγάλων σεισμών της προηγούμενης εβδομάδας;  

 
Οι ερωτώντες βουλευτές 

 
Βασίλης Κεγκέρογλου 

Ευαγγελία Λιακούλη 

Γεώργιος Αρβανιτίδης 

Ιλχάν Αχμέτ 

Νάντια Γιαννακοπούλου 
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Χρήστος Γκόκας 

Γεώργιος Καμίνης 

Χαρά Κεφαλίδου 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος 

Ανδρέας Λοβέρδος 

Γεώργιος Μουλκιώτης 

Μπουρχάν Μπαράν 

Δημήτριος Μπιάγκης 

Απόστολος Πάνας 

Γεώργιος Παπανδρέου 

Ανδρέας Πουλάς 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης 

Γεώργιος Φραγγίδης 

 

 

 




