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Βουλή των Ελλήνων

Θέμα:

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.:

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1301/06-09-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κα Παρασκευή
Χριστοφιλοπούλου και κ. Ιωάννης Μανιάτης, με θέμα «Επίσπευση της χορήγησης αδειών
επισκευής και αποζημιώσεων αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στους πυρόπληκτους»,
κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όσον αφορά την αποζημίωση των κατοίκων στις πυρόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 Κ.Υ.Α.,
φυσικά πρόσωπα τα οποία περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών
φυσικών καταστροφών υποβάλλουν αίτηση στους οικείους Δήμους προκειμένου να λάβουν
εφάπαξ βοήθημα α) άμεσων βιοτικών αναγκών και β) αντιμετώπισης απλών επισκευαστικών
εργασιών των πληγέντων κατοικιών τους και αντικατάστασης οικοσκευής.
Επιπλέον, με την υπ’ αριθμ. 5808/02-03-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 772), καθορίστηκε η
διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων για την καταβολή των ανωτέρω οικονομικών ενισχύσεων
στους πολίτες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
Ειδικότερα το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να συμβάλλει στην κατά το δυνατό
συντομότερη ανακούφιση των πληγέντων, ανταποκρίθηκε άμεσα στα σχετικά αιτήματα των
Δήμων, μεταφέροντάς τους τις απαιτούμενες πιστώσεις προκειμένου εν συνεχεία να
καταβληθούν στους πληγέντες. Πιο συγκεκριμένα:
-

Ο Δήμος Μαραθώνα, κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 18481/14-08-2018 σχετικού αιτήματός
του, επιχορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43739/23-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΣΧ3465ΧΘ7-2ΡΖ)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με ποσό 3.756.421,00 €, για την κάλυψη δαπανών
άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω της πυρκαγιάς της 23ης
Ιουλίου 2018.

-

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, κατόπιν των με αριθμ. πρωτ. 12390/17-08-2018 και αριθμ.
πρωτ. 12959/23-08-2018 σχετικών αιτημάτων του, επιχορηγήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
43741/23-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΩ9465ΧΘ7-Ζ7Ε) και υπ’ αριθμ. 44292/27-08-2018 (ΑΔΑ:
ΨΠΧΜ465ΧΘ7- ΘΥΤ) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, με ποσό 743.648,10 € για
την καταβολή του επιδόματος άμεσων βιοτικών αναγκών και με ποσό 1.952.459,24 € για
την αντικατάσταση οικοσκευής, λόγω της ίδιας πυρκαγιάς.
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-

Ο Δήμος Μεγαρέων, κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 15687/22-08-2018 σχετικού αιτήματός
του, επιχορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44291/27-08-2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΝ465ΧΘ76ΨΗ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με ποσό 90.975,70 €, για την κάλυψη
δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω της ίδιας πυρκαγιάς.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα
Υπουργεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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