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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Αυγερινού ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Τηλέφωνο : 210 3224878 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
FAX : 210 3235135 Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ 
e-mail : evavg@1988.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Κ. Τζαβάρα
( Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.  546/13/6-9-2019 ερώτηση .

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 546/13/6-9-2019 ερώτησης & ΑΚΕ που κατέθεσε ο  
Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας, αναφορικά με το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ), το οποίο καταργήθηκε την 1-1-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν.3895/2010 (Α’ 206), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονταν από εισφορές-δωρεές φυσικών και νομικών προσώπων, οι 
οποίες κατατίθεντο σε Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων. Η χρηματοδότηση των έργων 
γινόταν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του υπήρχε και η δυνατότητα της απευθείας διάθεσης ποσών δωρεάς, στους 
δικαιούχους για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων αποκατάστασης. Τα έργα που 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΑΕΑ ήταν επί του συνόλου τους, για την αποκατάσταση των 
πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές τους 2007.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16729/ΔΚΠ145/14-04-2011 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών - 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (667/Β’/21-04-2011), καθορίστηκε ο τρόπος 
εκκαθάρισης του Ταμείου, η μεταφορά των ταμειακών υπολοίπων από τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς του Ταμείου στον Λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων καθώς και η συνέχιση και 
ο τρόπος της χρηματοδότησης των έργων που είχαν ήδη εγκριθεί και είχαν ενταχθεί στο ΠΔΕ.

Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 55923/ΔΚΠ353/18-12-2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
(3557/Β’/31-12-2012), με την οποία δόθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης και νέων έργων 
αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές του 
καλοκαιριού του 2007.

Για την επίλυση προβλημάτων που είχαν προκύψει, εκδόθηκε η αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 
0001358/ΔΚΠ228/24-10-2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών–Ανάπτυξης και 
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Ανταγωνιστικότητας (2945/Β’/03-11-2014), με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς 
υλοποίησης των συνεχιζομένων έργων, να μεταβάλουν τα οικονομικά στοιχεία και τους τίτλους 
των έργων, με την προϋπόθεση ότι οι αιτούμενες μεταβολές είναι αποδεδειγμένα απαραίτητες  
για την ολοκλήρωση των έργων και την αξιοποίηση αδιαθέτων κονδυλίων. Παράλληλα, 
ορίστηκαν προθεσμίες για την απένταξη έργων τα οποία  ενώ είχαν εγκριθεί από το ταμείο  και 
είχαν ενταχθεί  στο ΠΔΕ δεν είχαν δημοπρατηθεί.  

Ο Λογαριασμός Αρωγής Πυροπλήκτων, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, διατίθεται 
για την ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων έργων στις πληγείσες Περιφέρειες, η πληρωμή των 
οποίων γίνεται βάσει της προόδου των εργασιών τους, εξαιρουμένου του ποσού που προκύπτει 
από τις ανωτέρω αναφερθείσες απεντάξεις, το οποίο θα επαναδιατεθεί μέσω νέας Κ.Υ.Α., σε 
νέα έργα υποδομής για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 
καλοκαιριού του 2007. 

Επισυνάπτεται φωτοτυπία κίνησης του Λογαριασμού Αρωγής Πυροπλήκτων Νο 2341103053 
από 20/06/2011 έως και 09/09/2019 με ακριβές υπόλοιπο λογαριασμού στα 62.177.129,57 
ευρώ (στοιχεία εξαγόμενα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής – ΟΠΣΔΠ - ). 

                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

               
                Συν/να: 5  σελ.

                 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
           1. Γραφείο Υπουργού
           2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σκυλακάκη 
           3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαββού
           4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής 
           5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
           6. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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