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Ευχαριστήρια επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Σάμου για την αρωγή της 

Πολιτείας μετά τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Ένωσης 

Ξενοδόχων Νομού  Σάμου ευχαριστούμε την Κυβέρνηση και τον αξιότιμο 

πρωθυπουργό κο Κυριάκο Μητσοτάκη για την συστηματική προσπάθεια που 

έχει καταβληθεί από την πρώτη στιγμή  για την αποκατάσταση των ζημιών στο 

νησί μας. Ιδιαίτερα και όσον αφορά τα ξενοδοχεία που επλήγησαν έχουν ήδη 

καταγραφεί οι ζημιές σε ειδικό κατάλογο του ΕΟΤ Μυτιλήνης και είμαστε εν 

αναμονή περαιτέρω μέτρων που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση και 

προωθούνται με ταχείς ρυθμούς για να μπορέσει το νησί να αποκτήσει μία 

κανονικότητα, έχοντας μπροστά του μία σεζόν με τις ιδιαιτερότητες αλλά και 

φυσικά για να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για μία ευρύτερη 

ανασυγκρότηση στο νησί.  

Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Οικονομικών και ιδιαίτερα τον κο Χρήστο 

Τριαντόπουλο, Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, ο οποίος από την 

πρώτη στιγμή που του ανατέθηκε ο ρόλος του συντονιστή των έργων 

αποκατάστασης στο νησί, μετά από πρόταση και συνεργασία με τον Βουλευτή 

κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, εργάστηκε απρόσκοπτα ώστε να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο νησί μας. Μέσα από τις 

εβδομαδιαίες συναντήσεις με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον 

Βουλευτή, τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, και τους παραγωγικούς 

φορείς, υπάρχει ενημέρωση για όλα τα προβλήματα, επεξεργασία αυτών και 

συνεργασία όλων για την επίλυσή τους.  

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, τον κο Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη και τον Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κο Δημήτριο Σκάλκο για τη 

χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί και διατεθεί για το νησί μας. Θερμές 

ευχαριστίες επίσης στον γενικό γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού 



Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννη, και στον γενικό γραμματέα Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλο 

οι οποίοι επισκέφτηκαν επίσης το νησί μας και επιθεώρησαν τα προβλήματα 

και δεσμεύτηκαν για άμεσα μέτρα ανακούφισης αλλά και σημαντικά τεχνικά 

έργα που θα δώσουν νέα πνοή στο νησί μας.  

Με μια στενή και γόνιμη συνεργασία όλων των παραγόντων του νησιών, της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων του τόπου και της 

κεντρικής διοίκησης θα συνεχίσουμε την κοινή προσπάθεια για την 

αποκατάσταση των ζημιών και την ανασυγκρότηση του νησιού μέσα σε κλίμα 

ενότητας και συνεργασίας για το καλό της Σάμου, των πολιτών της και των 

επιχειρήσεών της. 

Με εκτίμηση, 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 


