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Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 62/01-08-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές στους οποίους κοινοποιείται 
το παρόν, με θέμα «Καθυστέρηση αντιμετώπισης των συνεπειών από τον καταστροφικό σεισμό της 
19ης Ιουλίου στην Αττική», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αρίθμ. 5808/02-03-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 772), καθορίστηκε η διαδικασία 
επιχορήγησης Δήμων για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε 
κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της παρ.1 
του άρθρου 1 του Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ.

Επιπλέον και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 
Α΄280/28-12-2006), όπως ισχύει, προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία μας να προωθήσει στην 
Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της εν λόγω ΠΥΣ, σχέδιο εγκριτικής απόφασης για προσλήψεις 
προσωπικού, απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος μέσω του εποπτεύοντος Υπουργού, καθώς 
και βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων, 
στο πλαίσιο πάντα του προγραμματισμού των προσλήψεων του τρέχοντος και των επόμενων ετών, 
και των δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας. 

Στην υπηρεσία μας δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου, 
εφόσον εξετασθεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών συνθηκών και του προγραμματισμού 
προσλήψεων, να προωθηθεί προς έγκριση από την Επιτροπή του άρθρου 2 της προαναφερόμενης 
ΠΥΣ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Περιφέρεια Αττικής με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 58171/08-
08-2019 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεώτερο 
συμπληρωματικό έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων.   

 Κατά τα λοιπά αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο 
Υπουργείο.
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