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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  

 
 

Χαριλάου Τρικούπη 182                  Αθήνα  8/3/2012 

101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912                                                                                         Αρ. Πρωτ  3475 
                                                                                                                                                                                                    

Προς  τη 
Βουλή  των  Ελλήνων 
Δ/νση  Κοινοβουλευτικού  Ελέγχου 

  
Τμήμα   Ερωτήσεων 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημιών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στο Νομό Καρδίτσας 
 
ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 5798/17.02.2012 που κατέθεσαν στη Βουλή,  

oι Βουλευτές κ.κ. Αντώνης Σκυλλάκος και Αποστόλης Νάνος  
 
ΚΟΙΝ.: 1. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού 
 2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γρ. Υπουργού 
 3. Βουλευτή κ. Αντώνη Σκυλλάκο 
 4. Βουλευτή κ. Αποστόλη Νάνο 
 
 
 
Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, για τα θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να 
πληροφορήσετε τους κ.κ. Βουλευτές τα εξής: 

Όπως είναι γνωστό, 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 ζημιών που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά 
φαινόμενα στο Νομό Καρδίτσας το Υπουργείο αναμένει την υποβολή των συγκεκριμένων 
στοιχείων προκειμένου να εξεταστεί η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και η ένταξή 
τους στα προγράμματα αποκατάστασης του Υπουργείου.   

Επιπλέον, όσον αφορά την καταγραφή των ζημιών στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο των 
κατοίκων της περιοχής του θέματος και την καταβολή αποζημιώσεων, αρμόδιο να απαντήσει 
είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Επίσης, για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αρμόδιο να απαντήσει είναι το 
συνερωτώμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

Τέλος, σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, η 
αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό και την κατασκευή τους, λόγω της τοπικής σημασίας 
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και του μεγέθους των έργων αυτών, δεν ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, αλλά στις Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών. 

 
                            
                      
Εσωτ. Διανομή                                                          
Γρ. Κοιν. Ελέγχου 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 
Ακριβές αντίγραφο 

 

Ε. Σταμοπούλου 

 


