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ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική»
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ.: 2045/14-12-2017 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γ.
Μανιάτη, Γ. Μαυρωτά και Ε. Χριστοφιλοπούλου, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα :
Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.Δ/τος 57/73 και της αρ. Π2/οικ.2673/01 (ΦΕΚ 1185/11-901τ.Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από θεομηνία
χορηγούνται :
 Σκηνές και κουβέρτες για την προσωρινή στέγασή τους.
 Οικονομική ενίσχυση, ποσού 586,94 Ευρώ σε κάθε οικογένεια για την κάλυψη των
πρώτων αναγκών τους.
 Εκτός των 586,94 Ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οι
οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον
586,94 Ευρώ.
 Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 586,94 Ευρώ λαμβάνουν και οι πληγείσες οικογένειες
για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και επιδοτείται από την
πρόνοια.
 Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 5.869,41 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή
κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής.
 Οικονομική ενίσχυση 4.402,05 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από
τραυματισμό στη θεομηνία.
Επίσης σε εφαρμογή του άρθρου 18, του Ν. 2768/99, με Κοινή Υπουργική Απόφαση,
επιτρέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή
τους εξαιτίας σεισμού ή άλλων φυσικών φαινομένων.
Συγκεκριμένα, οι πληγέντες από θεομηνία υποχρεούνται - προκειμένου να καταστούν
δικαιούχοι των προαναφερόμενων οικονομικών ενισχύσεων - να υποβάλλουν τη σχετική
αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (η αρμοδιότητα υλοποίησης του εν λόγω
προγράμματος μεταβιβάστηκε στους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3Β του Ν.
3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
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Πρόγραμμα Καλλικράτης) μέσα σε δύο ( 2 ) μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος, όπως
προβλέπεται στην με αρ. Δ28/9570/694/24-4-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1317/23-05-2014 τ. Β΄).
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις πληγείσες περιοχές μεταβαίνουν αμέσως μετά το
συμβάν οι επιτροπές που συγκροτούνται με Απόφαση του Δημάρχου και προβαίνουν στην
καταγραφή - εκτίμηση των ζημιών & ενημερώνουν τους πολίτες για τα γενικότερα μέτρα
αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν, για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
καθώς και για τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής τους.
Αναφορικά με την πλημμύρα στη Δυτική Αττική, η υπηρεσία ενεργώντας άμεσα (μετά το
υπ΄αριθμ. 24697/19.11.2017 έγγραφο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας)
με το
Δ26/13/οικ.55417/539/23.11.2017 έγγραφό της αιτήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου μας τη μεταφορά συνολικής πίστωσης 469.552,00 ευρώ για την κάλυψη άμεσων
βιοτικών αναγκών των πληγέντων πολιτών του ανωτέρω Δήμου.
Επιπλέον, η υπηρεσία ενεργώντας άμεσα (μετά το υπ΄αριθμ. 21251/23.11.2017 έγγραφο του
Δήμου Μεγαρέων) με το Δ26/13/56686/584/30.11.2017 έγγραφό της αιτήθηκε στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου μας τη μεταφορά συνολικής πίστωσης 293.470,00 ευρώ για την
κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών των πληγέντων πολιτών του ανωτέρω Δήμου.
Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.
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