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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 3224997 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
FAX : 210 3235135 Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
e-mail : e.avgerinou1@minfin.gr

ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
2. Βουλευτή κ. Μ. Κατρίνη
( Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.  3534/133/24-1-2020 ερώτηση & ΑΚΕ.

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3534/133/24-1-2020 ερώτησης & ΑΚΕ  που κατέθεσε ο 
Βουλευτής  κ. Μιχάλης Κατρίνης, αναφορικά με το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
(Ε.Τ.Α.Ε.Α.), 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.  Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 
ΕΤΑΕΑ ήταν επί του συνόλου τους, για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών από τις 
πυρκαγιές του 2007.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16729/ΔΚΠ145/14-04-2011 κοινή απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών - 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (667  B’/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  κοινή απόφαση  των Υπουργών 
Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (3557 B’/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 υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Π.0001358/ΔΚΠ228/24-
10-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2945 B’/03-
11-2014), με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς υλοποίησης των  συνεχιζομένων  έργων, να 
μεταβάλλουν 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, ορίσθηκαν προθεσμίες για την απένταξη  έργων τα 
οποία ενώ είχαν εγκριθεί από το ταμείο και είχαν ενταχθεί  στο ΠΔΕ δεν είχαν δημοπρατηθεί. 
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Σύμφωνα με τη Δ/νση Λογαριασμών & Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, σας γνωρίζουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:

Α. Λογαριασμός Αρωγής Πυροπλήκτων
Ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 συστάθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) 
ειδικός λογαριασμός με τίτλο «Λογαριασμός Αρωγής Πυροπλήκτων» Νο 2341103053 στον οποίο 
κατατέθηκαν ή μεταφέρθηκαν, από τις άλλες τράπεζες της Χώρας, οι δωρεές των φυσικών και νομικών 
προσώπων για την αρωγή των πυροπλήκτων (απόφαση αρ. 2/53006/Α0024/27-8-2007 του Υπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 1722/Β΄). 
Μέχρι τη σύσταση του Ε.Τ.Α.Ε.Α., τη διαχείριση του προαναφερθέντος λογαριασμού την ασκούσε το 
Υπουργείο Οικονομικών/πρώην Δ24-Λογαριασμών του Δημοσίου. 
Η κίνηση του εν λόγω λογαριασμού και η μεταφορά των ποσών στο Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) καθορίστηκε με την έκδοση της αρ. 2/5414/Α0024/23-1-2008 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. 
Τα έσοδα του προαναφερθέντος λογαριασμού Νο 2341103053 ανήλθαν στο ποσό των 198.133.012,74 
ευρώ και η διάθεση των εν λόγω εσόδων έγινε ως ακολούθως: 

 160.272.020,23 ευρώ μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό διαθεσίμων του Ε.Τ.Α.Ε.Α. Νο 250107923 
κατόπιν της απόφασης αρ. 2/5414/Α0024/23-1-2008 και εντολής μεταφοράς αρ. 2/6099/Α0024/25-1-
2008 του Υπουργείου Οικονομικών. 

 4.000.000 ευρώ διατέθηκαν στις πληγείσες τέως νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Φθιώτιδας και Μεσσηνίας κατόπιν της απόφασης αρ. 
2/67808/Α0024/2-11-2007 και εντολής μεταφοράς 2/68577/Α0024/6-11-2007 του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

 2.761.395,00 ευρώ διατέθηκαν στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) για την αποκατάσταση 
του πυρόπληκτου αρχαιολογικού & ευρύτερου τοπίου της Ολυμπίας κατόπιν της απόφασης αρ. 
2/74858/Α0024/29-11-2007 και εντολής μεταφοράς 2/76515/Α0024/30-11-2007. 

 31.099.597,51 ευρώ, το οποίο ήταν το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού και μεταφερόταν κάθε 
μήνα στο λογαριασμό του Ε.Τ.Α.Ε.Α, από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς νεότερη εντολή του 
Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την αρ. 2/5414/Α0024/23-1-2008 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών. 

Β. Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ) 
Το Ε.ΤΑ.Ε.Α. συστάθηκε με την από 29/8/2007 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το 
Ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α΄) με σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών & 
στήριξης & ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες & άλλες φυσικές 
καταστροφές ή άλλα ακραία φαινόμενα (άρθρο 2 του Π.Δ. 227/2007). Το Ταμείο ήταν Ν.Π.Δ.Δ., είχε 
ως έδρα την Αθήνα και τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (πρώην 
Οικονομίας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής/Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Συνθηκών 
Εργασίας & Ποιότητας Ζωής). 
Οι πόροι του Ε.ΤΑ.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 227/2007, καθορίστηκαν :

 το υπόλοιπο των εισφορών - δωρεών των φυσικών & νομικών προσώπων του προαναφερθέντος 
ειδικού λογαριασμού αρωγής πυροπλήκτων Νο 2341103053 που τηρούνταν στην Τράπεζα της Ελλάδος 
συνολικού ποσού 191.371.617,74 ευρώ (ποσό 160.272.020.23 + 31.099.597,51).

 οι τόκοι του ειδικού λογαριασμού αρωγής των πυροπλήκτων ύψους 2.121.848,25 ευρώ, οι οποίοι 
αποδόθηκαν στο Ε.ΤΑ.Ε.Α. από το ελληνικό δημόσιο σε βάρος του κεντρικού λογαριασμού του 
Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 με τίτλο «Ε.Δ. – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ),

 οι εισφορές του Κρατικού Προϋπολογισμού ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & 
Οικονομικών μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του τότε Ταμείου και,

 οι εισφορές ιδιωτών. 

Γ. Κατάργηση ΕΤΑΕΑ, Εκκαθάριση & Διαδικασία Πληρωμών 
Με την παρ. 1 γ του άρθρου 1 του Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α΄/2010) περί κατάργησης και 
συγχώνευσης υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα, το Ε.Τ.Α.Ε.Α. καταργήθηκε και 
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τέθηκε υπό καθεστώς εκκαθάρισης, από την 1/1/2011 (ΦΕΚ 667/Β΄/2011), σύμφωνα με την αρ. 
16729/ΔΚΠ 145/14-4-2011, περί εκκαθάρισης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο 
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών – Ε.Τ.Α.Ε.Α.» – και διάθεση των πόρων του ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. 
Βάσει του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου κατάργησης και εκκαθάρισης του Ε.Τ.Α.Ε.Α. 
καθορίστηκε: 

 Τα υπόλοιπα των λογαριασμών ΚΑ 250107923 «Λογαριασμός Διαθεσίμων Κεφαλαίων» και ΚΑ 26107916 
«Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης» του καταργηθέντος Ε.Τ.Α.Ε.Α. να μεταφερθούν στον αρχικό 
υφιστάμενο τραπεζικό λογαριασμό στην ΤτΕ Αρωγής Πυροπλήκτων Νο 2341103053. 

 Η διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού Αρωγής Πυροπλήκτων να περιέλθει στην αρμοδιότητα του 
Υπουργού Οικονομικών και το ταμειακό υπόλοιπο αυτού να διατίθεται για την υλοποίηση του σκοπού 
των εισφορών ή δωρεών που αυτές έχουν δοθεί. 

 Η χρηματοδότηση των έργων, τα οποία είχαν εγκριθεί και είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) προσδιορίσθηκε, μετά την κατάργηση του Ε.Τ.Α.Ε.Α., να εξακολουθήσει να 
γίνεται με τη διαδικασία της συνεισφοράς των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους ύστερα, από 
σχετικό αίτημα χρηματοδότησης ανά Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) & ανά έργο, από το φορέα εκτέλεσης 
του έργου (Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το ΥΠΑΑΥΜΔ), στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) / πρώην Δ24 Λογαριασμών του Δημοσίου.

 Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) / πρώην Δ24 Λογαριασμών του Δημοσίου ορίσθηκε να είναι 
αρμόδιο για τη μεταφορά των ως άνω αιτουμένων ποσών, από το λογαριασμό Νο 2341103053 με τίτλο 
«Λογαριασμός Αρωγής Πυρόπληκτων», στο λογαριασμό Νο 2348001 με τίτλο « Ε.Δ. – Συνεισφορές 
φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίσθηκε επίσης, να προβαίνει στη χρέωση του ως άνω 
λογαριασμού Νο 2348001 και να πιστώνει τους λογαριασμούς των έργων της αντίστοιχης Συλλογικής 
Απόφασης.
Ύστερα από την τροποποίηση του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου με την αρ. 55923/ΔΚΠ353/18-
12-2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 3557 Β΄) καθορίστηκε ότι: 

1. Το ανώτατο όριο πιστώσεων που θα διατεθούν για το έτος 2013 και εφεξής, ανά Περιφέρεια για νέα 
έργα, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και τις δωρεές ειδικού σκοπού, να ανέλθουν ως: 

 α) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: είκοσι τέσσερα εκατομμύρια, επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (24.700.000,00 
ευρώ). 

 β) Περιφέρεια Πελοποννήσου: δέκα πέντε εκατομμύρια, οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (15.800.000,00 
ευρώ). 

 γ) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000,00 ευρώ). 
   (απόφαση αρ. 55923/ΔΚΠ 353/18-12-2012, ΦΕΚ 3557 Β΄).

2. Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης να υποβάλλει για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού τις προτάσεις για ένταξη των έργων 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις της τριμελούς Επιτροπής, 
στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην εγκύκλιο οδηγιών 
κατάρτισης ΠΔΕ που εκδίδεται κάθε χρόνο. Οι προτάσεις αυτές να κοινοποιούνται και στις Διευθύνσεις 
πρώην Δ24 και Κοινωνικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
Η αρμοδιότητα της πρώην Δ24 (σήμερα Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού), 
έγκειται αποκλειστικά στην μεταφορά των ποσών και για τα ήδη ενταγμένα έργα και για τα προς ένταξη 
νέα έργα, η οποία γίνεται με εντολές της προς την ΤτΕ, ύστερα από αιτήματα του φορέα εκτέλεσης του 
έργου ανά Συλλογική Απόφαση (ΣΑ) και ανά έργο και οι οποίες κοινοποιούνται στη Διεύθυνση 
Δημοσίων Επενδύσεων του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, στους φορείς που υποβάλλουν τα αιτήματα και στους εκάστοτε υπολόγους 
των έργων.
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Δ. Οικονομικά Στοιχεία Λογαριασμού
Το ποσό που μεταφέρθηκε, στις 31/5/2011, στο λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων Νο 2341103053, 
από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του καταργούμενου Ε.Τ.Α.Ε.Α., όπως προκύπτει από το αντίγραφο 
κίνησης λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος, ανήλθε στο συνολικό ποσό των 118.324.384,80 
ευρώ. Ο ανωτέρω λογαριασμός πιστώθηκε επίσης με το συνολικό ποσό των 2.079.480,04 
(2.058.562,97 + 20.917,07) ευρώ το οποίο προέρχεται από τόκους στις 1/7/2011 καθώς και με το 
συνολικό ποσό των 756.335,87 ευρώ 25/7/2018. Οι χρεώσεις του λογαριασμού μέχρι και την 
28/01/2020 ανέρχονται στο ποσό των 59.890.633,15 ευρώ.  Το υπόλοιπο ανέρχεται κατά την 
28/01/2020 στο ποσό των 61.325.823,87 ευρώ.
 
Τέλος σημειώνουμε ότι το εναπομείναν υπόλοιπο του Λογαριασμού Αρωγής Πυροπλήκτων, που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι δεσμευμένο 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. 

Επίσης, συναρμόδια για το θέμα Υπηρεσία να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (πρώην ΥΠΟΙΑΝ) προς το οποίο κοινοποιούμε το παρόν για τις 
δικές του αρμοδιότητες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

                                                          
                                                                                                
                                             
                 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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