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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
 

Χαριλάου Τρικούπη 182            Αθήνα  28/2/2012 
101 78 Αθήνα,  τηλ. 64 67 912                 Αρ. Πρωτ   1107/1114 
                                                                                                                                                                                                   

Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

 
Τμήμα  Αναφορών 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στη Λέσβο 
  
ΣΧΕΤ.: Οι ΠΑΒ 1425/10.01.2012 και 1827/17.01.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,                        

ο Βουλευτής κ. Σπύρος Γαληνός 
   
ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού  
 2. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού 
 3. Βουλευτή κ. Σπύρο Γαληνό  
                         
 

 

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών Αναφορών, εκ των οποίων η υπ’ αριθμ. 
1425/10.01.2012 μας διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με το υπ’ αριθμ. 7016 Β/03.02.2012 έγγραφό του και η υπ’ αριθμ. 
1827/17.01.2012 από το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθμ. 161/08.02.2012 έγγραφό 
του, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε 
τον κ. Βουλευτή τα εξής: 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια μετά από θεομηνίες 
(σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις). Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του 
εκδίδει Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ένταξης περιοχών σε προγράμματα αποκατάστασης 
και χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων, προκειμένου να χορηγεί Στεγαστική Συνδρομή, 
για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων. 

Προκειμένου δε να ενταχθεί μια περιοχή σε πρόγραμμα αποκατάστασης του Υπουργείου 
απαιτείται, η υποβολή σχετικού αιτήματος από την οικεία Περιφέρεια, στην οποία να 
περιλαμβάνεται συγκεντρωτικός πίνακας των πορισμάτων των αυτοψιών στην πληγείσα 
περιοχή και ονομαστική κατάσταση των κατοίκων, τα κτίρια των οποίων υπέστησαν ζημιές. 

Για την περίπτωση των πλημμυρών της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου 2011 στο Λεκανοπέδιο 
Καλλονής του Δήμου Λέσβου, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου έχει ζητήσει με το από 
24.01.2012 έγγραφό της προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τα απαιτούμενα στοιχεία, 
προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και την ένταξή 
της στα προγράμματα αποκατάστασης του Υπουργείου.  

Ομοίως έχουν ζητηθεί με το από 31.01.2012 έγγραφο τα σχετικά στοιχεία από την 
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου για τις πλημμύρες της 4ης – 6ης Ιανουαρίου 2012 που έπληξαν 
τις περιοχές της Δ.Ε. Ερεσσού – Αντίσσης του Δ. Λέσβου. Το Υπουργείο αναμένει την 
υποβολή των συγκεκριμένων στοιχείων προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
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οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών και την ένταξή τους στα προγράμματα 
αποκατάστασης του Υπουργείου.   

 
                            
Εσωτ.Διανομή                                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 
Ακριβές αντίγραφο 

 

Ε. Σταμοπούλου 

  

 
 


