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 ΘΕΜΑ: <<Σχετικά με τον σεισμό της 12
ης

 Ιουνίου 2017 και την αποζημίωση της  

                     οικοσκευής των πληγέντων >> 

  

 Αξιότιμε κύριε Καρελά, Γενικέ Γραμματέα του Υπουργείου Πρόνοιας 

     Όπως γνωρίζετε δυστυχώς ο Δήμος μας μέχρι σήμερα, δεν έχει επιχορηγηθεί προκειμένου 

να προβεί στην αποζημίωση οικοσκευής στους πληγέντες από τον σεισμό της 12
ης

 Ιουνίου 

2017, παρά τα υπ’ αριθ. πρωτ. 52910/4-9-2017 και 68708/3-11-2017 έγγραφα αιτήματα μας, 

στο οποία ουδέποτε λάβαμε απάντηση, παρά τον χαρακτηρισμό του εξαιρετικά επείγοντος 

του 68708/3-11-2017, για τους λόγους που σε αυτό αναλυτικά αναφέραμε. 

     Σας ενημερώνουμε , ότι  δυστυχώς παρήλθε ο χρόνος ο οποίος εκ των Νόμων και των 

διαδικασιών του περί  λειτουργίας  ΟΤΑ απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία καταβολής των χρημάτων στους δικαιούχους έως τέλη του έτους. 

     Ως ύστατη ενέργεια σας, προκειμένου να μεταφερθούν οι δαπάνες στα ΠΟΕ του 2018 και 

να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους έως τέλη Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου 

2018, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για την ΑΜΕΣΗ, έστω και τώρα επιχορήγηση του Δήμου μας, 

μιας και δεν υπάρχει το νομικό περιθώριο να προχωρήσουμε σε τροποποίηση 

προϋπολογισμού και να εγγραφεί στον προϋπολογισμό  του Δήμου μας ως έσοδο, εάν δεν 

υπάρχει η ανάλογη χρηματοδότηση. 

     Στην περίπτωση που δεν καταβληθεί η χρηματοδότηση εντός του έτους 2017, πέρα του 

ότι θα απαιτηθεί τροποποίηση προϋπολογισμού του 2018, η οποία θα μπορεί να γίνει περί τα 

τέλη του Φεβρουαρίου του 2018 -μιας και απαιτείται πριν η καταγραφή όλων των ΠΟΕ και 

έγκριση τους, ο χρόνος που θα απαιτηθεί από εκεί και μετά προκειμένου τα χρήματα να 

κατατεθούν στους δικαιούχους- σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου διαδικασίες 

ΟΤΑ, θα είναι τουλάχιστον 45 ημέρες. Δηλαδή τα χρήματα θα φτάσουν στους δικαιούχους 



περί τα τέλη Απριλίου!. Γνωρίζοντας δε ότι η αρμοδιότητα μεταφέρεται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών στην αρχή του 2018, είναι πιθανόν να υπάρξει εξ’ αρχής νέα αλληλογραφία και 

νέες διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μας είναι άγνωστο πότε θα γίνει η καταβολή των 

χρημάτων στους δικαιούχους. 

Αξιότιμε κύριες Γενικά Γραμματέα, 

     Επειδή είχα την τιμή να σας γνωρίσω από κοντά και να διαπιστώσω την διάθεση σας να 

ξεπερνάτε τον Δαίδαλο της θλιβερής γραφειοκρατίας που υπάρχει ακόμα και στις 

καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης, είμαι αισιόδοξη ότι κατανοείτε απολύτως την ανάγκη  

ΑΜΕΣΗΣ χρηματοδότησης του Δήμου μας, έστω και τώρα , τρεις μήνες περίπου μετά το 

αρχικό μας αίτημα. Να είστε δε σίγουρος, ότι τα απολογιστικά μας στοιχεία  είναι σύμφωνα 

με την προβλεπόμενη Νομοθεσία και στο μεγαλύτερο τους βαθμό σας έχουν σταλεί έγκαιρα 

με το αριθ. πρωτ 67434/31-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης μας και αν κάτι υπολείπεται, θα σας 

σταλεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

     Θερμοπαρακαλώ λοιπόν, για  τις άμεσες δικές σας ενέργειες προκειμένου να 

σταματήσουν οι Κρατικές Υπηρεσίες να ζητούν <<έγγραφα>> επί <<εγγράφων>> και να 

προχωρήσουμε μαζί στην βοήθεια των συνανθρώπων μας που έχουν άμεση ανάγκη των 

χρημάτων της αποκατάστασης των οικοσκευών τους. Διαφορετικά οι Δημότες μας θα 

σκεφτούν την λαϊκή παροιμία <<όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει>> και 

δυστυχώς θα έχουν δίκιο, όταν μάλιστα ανακοινώνονται  από την Κυβέρνηση διαδικασίες 

express και πολύ σωστά , όπως στην περίπτωση της ΜΑΝΔΡΑΣ. 

     Είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε τα πάντα , προκειμένου όχι μόνον να μην το νιώσουν αλλά 

και να μην το σκεφτούν, έστω και τώρα. 

     

                                                                                         Με εκτίμηση 

                                                                             Η ΑΡΜΟΔΙΑ Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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