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Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1313/16-10-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές στους οποίους 
κοινοποιείται το παρόν, με θέμα «Να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα του ΕΕΕΕΚ 
Κωφών της Α’ ΔΙΔΕ Αθήνας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την 
ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων 
της Χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής 
οικονομίας. 

Βάσει του Προγράμματος αυτού, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5133/23-02-2018 Πρόσκληση ΙΙ 
με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του 
Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού ύψους 50.000.000,00 ευρώ 
(€) με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Δήμος Αθηναίων, κατόπιν αιτήσεώς του, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης  
επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.865.200,00 ευρώ (€) σε συνολικό προϋπολογισμό 3.600.000,00 
ευρώ (€), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28948/19-06-2018 απόφαση ένταξης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Α.Δ.Α.: ΨΓΖΥ465ΧΘ7-ΗΗ8). 

Ομοίως, στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
29878/18-04-2019 Πρόσκληση ΙΧ, με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» του Υπουργού Εσωτερικών, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, συνολικού ύψους 35.000.000,00 ευρώ (€) με σκοπό τη βελτίωση των 
υποδομών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων στην ανωτέρω Πρόσκληση ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 
2019, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα από το Δήμο Αθηναίων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-
Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για 
την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους 
αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται 
από την υπουργική απόφαση 4748/20-02-2018 (Α.Δ.Α.: 6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Από την εν λόγω επιχορήγηση, ο Δήμος Αθηναίων χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 
2.293.900,00 ευρώ (€). 
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Περαιτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης 
Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δ.Ε.Υ.Α. 
και Συνδέσμων O.T.A. με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με σκοπό την κατασκευή έργων και την 
προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, 
αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης 
δημοτικών κτιρίων.

Ακολούθως, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 65574/19-11-2018 Πρόσκληση V του Υπουργού 
Εσωτερικών,  με τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, συνολικού προϋπολογισμού 320.000.000 ευρώ (€) με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας τους, καθώς και παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για διάστημα 
τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Βάσει της παραπάνω πρόσκλησης χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων, η ανέγερση ή επέκταση 
σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [γυμνάσια, γενικά 
λύκεια (ΓΕ.Λ.), επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)] και ειδικών σχολείων συνολικού προϋπολογισμού 
120.000.000 ευρώ (€). Η προθεσμία υποβολής αιτημάτων, ορίστηκε έως την 31η Οκτωβρίου 2019, 
ενώ δεν έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα από το Δήμο Αθηναίων.

Αναφορικά με τα θέματα προσωπικού, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
άρθρου 3 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον 
πρώην Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετικά τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 
13692/Ε1/29-01-2019 και 23192/Ε1/14-02-2019 έγγραφα) εγκρίθηκε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει, η πλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500)  θέσεων μόνιμων 
Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και δομών της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 (αριθμ. 
εγκριτικής απόφασης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./48 /4683/26-02-2019)  

Ακολούθως και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της Υπουργού Παιδείας και  
Θρησκευμάτων (σχετικό το υπ’ αριθμ. πρωτ. 131868/Ε1/26-08-2019 έγγραφο) εγκρίθηκε η  κίνηση 
διαδικασιών πρόσληψης δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) Εκπαιδευτικών και μελών 
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού  Προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών και ωρομίσθιων) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, για το σχολικό έτος 2019-2020 (αριθμ. 
εγκριτικής απόφασης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172 /29592/06-09-2019).

Επιπροσθέτως, έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία  του Υπουργείου Εσωτερικών αίτημα  
της Υπουργού Παιδείας και  Θρησκευμάτων (σχετικό το υπ’ αριθμ. πρωτ. 167206/Ε1/24-10-2019 
έγγραφο) για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης χιλίων οκτακοσίων (1800) Εκπαιδευτικών και 
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού  Προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (αναπληρωτών και ωρομίσθιων) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. Μετά την αποστολή  της απαιτούμενης 
βεβαίωσης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης, 
το Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει απόφαση για έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει.

Η κατανομή του ανωτέρω προσωπικού ανά σχολική δομή διενεργείται από το αρμόδιο όργανο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την  
Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αθηναίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 73315/18-10-2019 έγγραφο και, 
μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο 
έγγραφό μας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι τα συνερωτώμενα 
Υπουργεία. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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