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2131364366
2131364354
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Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & 
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Χρίστο Δήμα
Βουλή των Ελλήνων
(με τα συνημμένα)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1998/01-10-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήμας, με θέμα 
«Καταστροφές στην Κορινθία από ακραία καιρικά φαινόμενα», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας 
διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 216930/11-10-2018 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με τα συνημμένα σε αυτό 
έγγραφα και επιπλέον σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι Δήμοι του Νομού Κορινθίας επιχορηγήθηκαν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – 
Σ.Α.Τ.Α. για τη δράση «Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες των Ο.Τ.Α.», κατά το έτος 2018, με το 
ποσό του 1.416.880,00€ (σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα). Επιπρόσθετα, από τη ΣΑΕ 055, 
το Πρόγραμμα Θεομηνιών οι Δήμοι του Νομού Κορινθίας για το έτος 2018 έχουν επιχορηγηθεί με το 
ποσό του 1.300.000,00€ ενώ από το Πρόγραμμα Λειψυδρίας οι εν λόγω Δήμοι για το ίδιο έτος έχουν 
επιχορηγηθεί με το ποσό των 900.000,00€.

 
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 69 του ν.4509/2017 (Α΄ 201) θεσπίστηκε το ειδικό 

επενδυτικό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ της Χώρας, το «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και 
Συνδέσμων Ο.Τ.Α (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)». Το εν λόγω πρόγραμμα έχει σκοπό την προμήθεια αγαθών και 
την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, 
αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων. 
Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η αριθμ. 40411/02-08-2018 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών 
συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000,00€ και τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» για την βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την 
ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και 
ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Ειδικότερα για την ανακούφιση των πολιτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 παρ. 2. του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) «Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να 
χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή 
περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και 
κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα». 
Επιπλέον, στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του 
άρθρου 13 του ν. 4368/2016 και ισχύει ορίζεται ότι «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση 
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δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, 
τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, 
όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους 
δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α` 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις 
υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου [….]». Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση της παρ. 3 
αφορά μόνο τις κατηγορίες πολιτών που ρητά μνημονεύονται σε αυτή και όχι άλλους 
προσδιοριζόμενους, με τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ωφελούμενους. 

Σε ότι αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, με την παρ. 
4 του άρθρου 167 του ΚΔΚ, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4483/2017, επεκτάθηκε, 
στους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, το πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων που εκδίδει ο 
Υπουργός Οικονομικών, κατ΄ εξουσιοδότηση ειδικών διατάξεων νόμου (άρθρο 8 του ν. σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών. Με τις ανωτέρω αποφάσεις αντιμετωπίζεται 
η αδυναμία των φορολογούμενων πολιτών να ανταποκριθούν στις τρέχουσες οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς το Δημόσιο καθώς πλήττονται από τα ανωτέρω δυσμενή συμβάντα. Επίσης, 
στην περίπτωση που οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους δήμους επιβαρύνονται με 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, αυτές δύναται να διαγράφονται με απόφαση δημοτικού 
συμβουλίου, όπως προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 174 παρ. 2 του ν. 3463/2006, υπό τις 
προϋποθέσεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου «Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους 
ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να 
απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη 
καταβολή οφείλεται: α)…β). σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας 
γ)……». Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4566/2018, ΦΕΚ 175 
Α΄/8.10.2018 που ψηφίστηκε πρόσφατα «1……7.α. Ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που 
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή 
πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα 
καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού του 
άρθρου 1 του ν. 25/1975, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 και 
το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι 
μη κατοικήσιμα και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιούνται……. β. Οι υπηρεσίες δόμησης των οικείων 
δήμων αναζητούν αυτεπαγγέλτως τις εκθέσεις αυτοψίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
για τα μη κατοικήσιμα ακίνητα, ενημερώνουν τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την 
επιβολή και είσπραξη των παραπάνω εσόδων και παρακολουθούν τυχόν μεταβολές σε ότι αφορά 
την κατάστασή τους. 2. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 23.7.2018.». Από τα 
προεκτεθέντα προκύπτει ότι με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο παρέχεται στους δήμους η 
απαραίτητη ευχέρεια προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες 
στην κατεύθυνση της άμεσης ανακούφισης των δημοτών τους, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που 
πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα 
ανωτέρας βίας, αξιολογώντας σε κάθε περίπτωση τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες καθώς και 
την οικονομική κατάσταση του ίδιου του δήμου.

Στη βάση αυτή, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΕΣ ήρθαν αμέσως σε 
επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των πληγέντων δήμων, προκειμένου να ενημερώσουν για τα 
θεσμοθετημένα επιδόματα των άμεσων βιοτικών αναγκών (586 ευρώ), αλλά και της αντιμετώπισης 
απλών επισκευαστικών εργασιών και αντικατάστασης της οικοσκευής (μέχρι 5.869 ευρώ), που 
δικαιούνται οι πολίτες για τις πληγείσες κύριες κατοικίες τους, σύμφωνα με όσα ορίζει το θεσμικό 
πλαίσιο και είναι αρμόδιο το ΥΠΕΣ. Όταν σταλούν από τους δήμους τα σχετικά αιτήματα για τα 
επιδόματα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα προχωρήσουν άμεσα στις ενέργειες για την ταχεία 
απόδοσή τους προς τους δήμους, προκειμένου οι τελευταίοι να τα καταβάλλουν στους δικαιούχους. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Συνημμένα:
Τέσσερις (4) σελίδες
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