
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    59766 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33862/6-5-2019 κοινής 

υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτε-

ρικών και Οικονομικών αναφορικά με τη διαδι-

κασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολι-

τών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές 

(Β’ 1699). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4472/2017 «Συντα-

ξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατά-
ξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιο-
νομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, ΜΠΔΣ 2018-2021 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α’).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοί-
κησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

4. Τα άρθρα 37, 109 και 112 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’  98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Την περ. γ’ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 1 
του ν.δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων Κοινωνικής Προ-
στασίας οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των 
διεπουσών του θεσμού της απορίας διατάξεων» (Α’ 149).

7. Το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75).
8. Το άρθρο 38 του ν. 4315/2014 (Α’ 269), όπως τρο-

ποποιήθηκε με το άρθρο 271 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).
9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-

τερικών» (Α’ 180).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Α’ 181).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

13. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

14. Την υπό στοιχεία 1095Α/9.8.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εσωτερικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Θε-
όδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3180).

15. Την υπ’ αρ. 33862/6.5.2019 απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγη-
σης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από 
φυσικές καταστροφές» (Β’ 1699).

16. Την από 21/9/2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξι-
ακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη επί του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο μόνο

1. Στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 33862/6.5.2019 κοινής από-
φασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Δι-
αδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών 
που πλήττονται από φυσικές καταστροφές» (Β’ 1699) 
προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Εφόσον το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για 
την άμεση ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτημάτων, 
ως μέλη της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται μόνιμοι 
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλλη-
λοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημο-

σίου τομέα, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δη-
μάρχου».

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών  Εσωτερικών
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