
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του «Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής 
Πυροπλήκτων της 230 και 240: Ιουλίου 204185 

Πρακτικό Συνεδρίασης της θης Μαΐου 2019 

Αρ. Πρακτικού; 5 

Σήµερα, την 93 Μαΐου 2019, ηµέρα Πἐέµπτη και ὥρα 43:00, στην 
Αθήνα και επί της οδού Β. Σοφίας 2-4 (Μέγαρο Βουλής), πραγματοποιήθηκε 
η 53 συνεδρίαση της Επιτροπής διαχείρισης του «Ειδικού Λογαριασμού 

Αρωγής Πυροπλήκτων της 2315 και 2435 Ιουλίου 2018» (εφεξής «ἡ 
Επιροήή»), ὀπως αυτή «αρίστηκε δυνάμει της υπ αρ. 
2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018 Κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και 
του Αναπληρωτή Ὑπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Ε’ 3014/25-7-2018), ὅπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 2/60545/ΔΛΓΚ (φεκ Β΄ 3394/10.8.2018), 

μετά απὀ σχετική πρόσκληση του Προέδρου της. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη; 

1. Νικόλαος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής, ως Πρόεδρος 

2. Χρήστος Σπίρτζης, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 

3. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών 

Ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, ενημέρωσε την Εππροπή 

ὁτι βάσει καταγραφής της 7.5.2019 ο «Ειδικὸς λογαριασμός αρωγἠς 

πυροπλήκτων της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» ἔχει υπόλοιπο περὶ τα 

31.894.198,53 ευρώ, δεδομένης της έγκρισης και εντολἠς πληρωμής, κατά 

την προηγούµενη συνεδρίαση της Επιτροπής, του υπ' αρ. πρὠτ. 

69/23.11.2018 αιτήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

ἒ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των υπ΄ αρ. πρωτ. 32/18.1.2019 και 

149/8.3.2019, ὁπως συμπληρώθηκε µε το υπ΄ αρ. πρωτ. 1953/12.3.2019, 
αιτημάτων του Ὑπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνολικού ποσού 

5.900.000 ευρῷ, ᾿ 
Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον κ. Ὑπουργὸ Υποδομών και 

Μεταφορών προκειµένου να ενημερώσει την Επιτροπή για το υΠ’ αρ. πρωτ. 

264/12,4,2019 αἰτημα του Ὑπουργείου στο οποίο προΐσταται. 

Ο κ. Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αφού ενημέρωσε την 
Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των δράσεων που ἐχουν ήδη εγκριθε!, 

επεσήμανε στην Επιπροπή την αναγκαιότητα ἐγκρίισης του ανωτέρω 

αιτήματος, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται σε αυτό, για την αρωγή των 
πληγέντων και για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, σύμφωνα 

µε τους σκοπούς του Ειδικού Λογαριασμού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 
1 παρ. 2 Της Κ.Υ.Α. 2/57679/ΔΛΓΚ/25.7.2018 (ΦΕΚ Β΄ 3014/25-7-2018). 
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Ἔπεπα σπὀ σχετική συζήτηση, τα µέλη της Επιτροπής, ἕχοντας 

υπόψη, ὡς αυτονόητο, ότιη ευθύνη υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 

πληρωμής, των ανωτέρω δράσεων, σύμφωνα µε το θεσμικὀ πλαίσιο που τις 

διέπει, βαρύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, αποφάσισαν 

ομοφώνως: 

'.Ἐγκρίνουμε το υπ΄ αρ: Πρωτ. .264/12.4.2019 αἰτημα του Υπουργείου: 

Υποδομών και Μεταφορών, ποὺ αφορά τη «δράση θρυμματισμού κλαδιών 

και ξυλείας που απομακρύνονται λόγω υλοτόµησης και εναποτίθενται ως 

εδαφοκἀλυψη για την ανάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής 

µε χρήση κατάλληλων μηχανημάτων», ως συμβολή του Ειδικού 

Λογαριασμού µε ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ και 

εντέλλεται ο Υπουργός Οικονοµικών, «Ὄργανο Κίνησης του Λογαριασμού», 

να προβεί στις σχετικές πληρωμές µε χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού 

23/2341195169 και Πἰστωση του λογαριασμού 200 του Ελληνικού 

Δημοσίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3 της απὀ 25 Ιουλίου 

2018 Κ.Υ.Α. (Φεκ Β΄’ 3014/235-7-2018). 

Για την ανωτέρω δράση το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να ενημερώνει 

την Επιτροπή για την πρόοδο των εργασιών καὶ την αξιοποίηση των 

διατεθέντων κονδυλίων. 
ἑ . 

Ἐπειτα απὀ τα ανωτέρω, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το 

παρόν. 

Νικόλαος Βούτσης 
Πιρῥεδρος της Βουλής 

  

Χρήστος Σπίρτζης ο. | 
Υπουργός Υποδομών και Μεταφ' ασ πο 
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Υπουργὸς Οικονομικών ο 
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