E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2022.02.15 23:28:36
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

6447

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./
οικ.10330/Α325/07.10.2020 (Β΄4431, ΑΔΑ: 9ΚΜΘ
465ΧΘΞ-ΥΕΣ, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4615) κοινής υπουργικής απόφασης «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις
πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου
2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων:
α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.....................
β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.....
γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ως προς την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών.

2

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
16446/Α325/06.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης
Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β΄ 4646, διόρθωση σφάλματος
Β΄5722) όπως αυτή τροποποιήθηκε (Β΄4740) και
συμπληρώθηκε (Β΄ 4882, διόρθωση σφάλματος
Β΄5722), ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και φακέλου για αποκατάσταση πληγέντος
κτιρίου, από ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κριθεί δικαιούχοι πρώτης αρωγής έναντι Στεγαστικής Συνδρομής.

3

Τριετή απαγόρευσης θήρας μετά από πυρκαγιά
σε περιοχή του Δασαρχείου Ιστιαίας, για την προστασία των θηραμάτων.

Αρ. Φύλλου 640

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325
(1)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./
οικ.10330/Α325/07.10.2020 (Β΄4431, ΑΔΑ: 9ΚΜΘ
465ΧΘΞ-ΥΕΣ, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4615) κοινής υπουργικής απόφασης «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις
πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου
2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων:
α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ως προς την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών
θεμάτων» η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το
άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του
οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.
2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981»
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981
(Α΄ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του
ν. 1190/1981 (Α΄203), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-
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ρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/
1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123).
3. Του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α΄ 178).
4. Του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες
διατάξεις» (Α΄81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄23).
5. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των
σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α΄114).
6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄184)»,
7. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 4337/2015 (Α΄129).
8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ( ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
9. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄145).
10. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151), σε συνδυασμό με
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123), καθώς και του
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α΄151)» (Α΄119).
11. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12
του π.δ. 84/2019 (Α΄123).
12. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α΄123) και με το π.δ. 47/2021 (Α΄121).
13. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192), σε συνδυασμό με το
άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄123) και με το π.δ. 47/2021
(Α΄121).
14. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).
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16. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
17. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155).
18. Της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄2607).
19. Της υπ’ αρ. 312/20.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών
και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β΄4346).
20. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).
21. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 420).
22. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./οικ.10330/Α325/
07.10.2020 (Β΄4431, ΑΔΑ: 9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ, διόρθωση
σφάλματος Β΄ 4615) κοινής υπουργικής απόφασης των
υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα:
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από
τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων:
α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου γ)Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
23. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./οικ.3073/Α321/
16.04.2020 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση,
αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί
από πλημμύρες» (Β΄1577, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1877,
ΑΔΑ: Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ).
24. Της υπό στοιχεία οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών
επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό,
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β΄ 3201), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπό στοιχεία οικ. 11756/
Δ5/16.10.2018 (Β΄4776, διόρθωση σφάλματος Β΄5988)
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
25. Της υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28.8.2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών «Καθορισμός
ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη
μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί
βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση σχετικών αδειών
επισκευής» (Β΄1894).
26. Του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-06-2014, p. 1-78) για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβα-
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τών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).
27. Του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της
25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 01-07-2014, p. 1-75) για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς
της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές
συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).
28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της
16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12- 2014, p. 37-63)
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή,
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το
άρθρο 44).
29. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού
651/2014, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος
Ι του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της
«επιχείρησης».
30. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), καθώς και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού
του ν. 128/1975 (Α΄ 178).
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αρ. 351371/09.12.2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων για τη διεύρυνση οριοθέτησης πληγεισών
περιοχών με τα συνημμένα του.
2. Το υπ’ αρ. 5303/08.01.2021 έγγραφο του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με την ορθή επανάληψη για τη διεύρυνση οριοθέτησης πληγεισών περιοχών.
3. Το υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7020/26.03.2021 ηλεκτρονικό έγγραφο από Πολιτική Προστασία Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με το συνημμένο του.
4. Το υπ’ αρ. 407088/19.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων για τη διεύρυνση οριοθέτησης πληγεισών
περιοχών.
5. Το υπ’ αρ. 444482/15.11.2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων για τη συμπλήρωση οριοθέτησης πληγεισών
περιοχών με τα συνημμένα του.
6. Το υπ’ αρ. 218590/1114/11.02.2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη συμπλήρωση
οριοθέτησης πληγεισών περιοχών με τα συνημμένα του.
7. Το υπ’ αρ. 19686/104/29.01.2021 έγγραφο της Αυτο-
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τελούς Διεύθυνσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη διεύρυνση οριοθέτησης πληγεισών περιοχών.
8. Το υπ’ αρ. 256880/1325/03.12.2020 έγγραφο της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη διεύρυνση
οριοθέτησης πληγεισών περιοχών με τα συνημμένα του.
9. Το υπ’ αρ. 4235/07.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με
τα συνημμένα του.
10. Το υπ’ αρ. 22717/31.01.2022 έγγραφο του Τμήματος
Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
11. Την υπ΄ αρ. 25780/01.02.2022 Εισηγητική Έκθεση
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
12. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών του Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του
Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν από
τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020.
13. Το γεγονός ότι οι πλημμύρες της 17ης έως και 20ης
Σεπτεμβρίου 2020 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές του
Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ορίζονται
ως φυσική καταστροφή,
και επειδή,
από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου
2020 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου
Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκλήθηκαν ζημιές σε
κτίρια τα οποία δεν βρίσκονται εντός των περιοχών που
οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./10330/
Α325/07.10.2020 (Β΄4431, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4615,
ΑΔΑ: 9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ) κοινή υπουργική απόφαση των
υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:
1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1.1 Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./
οικ.10330/Α325/07.10.2020 (Β΄4431, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4615, ΑΔΑ: 9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ), κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από
28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ.», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979
(Α΄ 24), 1048/1980 (Α΄ 101), 1133/1981 (Α΄ 54), 1190/1981
(Α΄ 203), 1283/1982 (Α΄ 114) και με το άρθρο 10 του ν. 2576/
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1998 (Α΄ 25) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του
ν. 4313/2014 (Α΄ 261), καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση
των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του
θέματος, οι οποίες ορίζονται ως φυσική καταστροφή, σε
κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
των παρακάτω περιοχών:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α) ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
- Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής της Δημοτικής
Ενότητας Μεγάλων Καλυβίων
Β) ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ.
- Δημοτική Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου της Δημοτικής
Ενότητας Αιθήκων.
- Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας
Πύλης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α) ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
- Δημοτική Κοινότητα Κόμματος της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων.
1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια
από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου
2020 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου
Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναλαμβάνει η Διεύθυνση
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), η οποία εφεξής στην
παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».
2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
2.1 Ο/Η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα
την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί
από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον
έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας, πρέπει να
υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια
αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών
(3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή
θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό
σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι
φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή
του/της ιδιοκτήτη/τριας.
2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας
όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου
που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής
(Σ.Σ.) για:
i) ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια
υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους
από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή
της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο,

Τεύχος B’ 640/15.02.2022

ii) επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:
- είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
- είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής
της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παραγράφου.
Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και
αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση
Στεγαστικής Συνδρομής.
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που καθορίζονται στην υπό στοιχεία
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 3073/Α321/16-4-2020 (Β΄1577, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1877, ΑΔΑ: Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και στην υπό στοιχεία
οικ. 3645/Δ.Β10/28-8-2015 (Β΄1894, ΑΔΑ: Ω0ΦΓ465ΧΘΞ02Φ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών.
Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.
3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων
που έχουν υποστεί βλάβες από τις προαναφερόμενες
πλημμύρες και ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση,
διέπεται από τις διατάξεις:
α) της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./οικ.10330/Α325/
07.10.2020 (Β΄4431, διόρθωση σφάλματος Β΄ 4615, ΑΔΑ:
9ΚΜΘ465ΧΘΞ-ΥΕΣ) κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές
των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και
β) της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.3073/Α321/
16.4.2020 (Β΄1577, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1877, ΑΔΑ:
Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ) απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης
στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν
πληγεί από πλημμύρες.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Αριθμ. 40580/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325
(2)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
16446/Α325/06.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β΄ 4646, διόρθωση σφάλματος Β΄5722) όπως αυτή τροποποιήθηκε (Β΄4740)
και συμπληρώθηκε (Β΄ 4882, διόρθωση σφάλματος Β΄5722), ως προς την προθεσμία υποβολής
αίτησης και φακέλου για αποκατάσταση πληγέντος κτιρίου, από ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κριθεί δικαιούχοι πρώτης αρωγής έναντι Στεγαστικής Συνδρομής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών
θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το άρθρο
10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει των οποίων
εκδίδεται η παρούσα απόφαση,
2. του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981
(Α΄ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του
ν. 1190/1981 (Α΄ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/
1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 123),
3. του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α΄178),
4. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των
σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α΄114),
5. του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες
διατάξεις» (Α΄81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄23),
6. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄184)»,
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7. των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 4337/2015 (Α΄129),
8. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
9. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄145),
10. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151), σε συνδυασμό με
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123), καθώς και του
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών»
(Α΄151)» (Α΄119),
11. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α΄123) και με το π.δ. 47/2021 (Α΄121),
12. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192), σε συνδυασμό με το
άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄123) και με το π.δ. 47/2021
(Α΄121),
13. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
14. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
(Β΄2901),
15. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και του π.δ. 68/
2021 «Διορισμός Υπουργών , Αναπληρώτριας Υπουργού
και Υφυπουργών» (Α΄155),
16. της υπ΄αρ. 312/20.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών
και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β΄4346),
17. της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των
τριών υπογραφών» (Β΄746),
18. της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β΄420),
19. της υπό στοιχεία 6772/Β9β/19.12.2011 απόφασης
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών
επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
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που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό,
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης
Στεγαστικής Συνδρομής» (Β΄3201), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπό στοιχεία 11756/Δ5/16.10.2018
(Β΄4776, διόρθωση σφάλματος Β΄5988) απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
20. της υπ΄αρ. οικ.4212/Β11/2.10.2013 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που
έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό» (Β΄2661),
21. της υπό στοιχεία 1455/ΣΤ8/20.2.2014 απόφασης
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με
θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από
οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από
σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής»
(Β΄455),
22. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/
06.10.2021 (Β΄4646, διόρθωση σφάλματος Β΄5722)
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και
Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./οικ.18135/Α325/13.10.2021 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄4740), και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία
οικ.18450/20.10.2021 κοινή υπουργική απόφαση των
υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4882, διόρθωση σφάλματος Β΄5722),
23. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./18662/Α321/
22.10.2021 απόφασης Υφυπουργού Υποδομών και
Μεταφορών με θέμα: «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή,
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς του 2021, σε περιοχές της
Περιφέρειας Κρήτης» (Β΄ 4958).
24. του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.06.2014, p. 1-78) για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης και ιδίως του άρθρου 50,
25. του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της
25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1.07.2014, p. 1-75) για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς
της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές
συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ιδίως του άρθρου 30,
26. του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24.12.2014, p. 37-63)
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή,
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του
άρθρου 44,
27. του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού υπ΄ αρ. 651/2014, του άρθρου 1 παραρτήματος Ι
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του κανονισμού υπ΄ αρ. 702/2014 και του άρθρου 1 του
παραρτήματος Ι του Κανονισμού υπ΄ αρ. 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης»,
28. την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/05.10.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας
«Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από το σεισμό που
εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της
Περιφέρειας Κρήτης» (Β΄ 4619), όπως τροποποιήθηκε
με τις υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 999/22.10.2021 (Β΄ 4911), και
ΓΔΟΥ 1017/4.11.2021 (Β΄ 5140) και ΓΔΟΥ 1074/9.12.2021
(Β΄ 5713),
29. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005
Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), καθώς και το γεγονός ότι από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού
του ν. 128/1975 (Α΄ 178).
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 20009/26.01.2022 Εισηγητική Έκθεση
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών,
2. το υπ’ αρ. 14190/19.01.2022 έγγραφο του Τμήματος
Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων
της Διεύθυνσης Προϋπ/σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
και επειδή,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 1074/9.12.2021
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών
και Επικρατείας (Β΄ 5713), “οι δικαιούχοι της πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής υποχρεούνται να
υποβάλουν αίτηση και φάκελο για τη χορήγηση στεγαστική συνδρομής για την αποκατάσταση του πληγέντος
κτιρίου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την εκάστοτε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, το αργότερο ως και την 21η Οκτωβρίου
2022”, αποφασίζουμε:
Την συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
16446/Α325/06.10.2021 (Β΄4646, διόρθωση σφάλματος
Β΄5722) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./οικ.18135/Α325/13.10.2021 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄4740), και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία
οικ.18450/20.10.2021 κοινή υπουργική απόφαση των
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Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4882, διόρθωση σφάλματος Β΄5722), ως ακολούθως:
1. Προστίθεται πριν το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου ii) της παρ. 2.2 του Κεφαλαίου 2 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» των υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/
Α325/06.10.2021 (Β΄4646, διόρθωση σφάλματος Β΄5722)
και οικ.18450/20.10.2021 (Β΄ 4882, διόρθωση σφάλματος
Β΄5722) κοινών υπουργικών αποφάσεων, το παρακάτω
εδάφιο: «Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες προθεσμίες ισχύουν στην περίπτωση που ο/η ιδιοκτήτης/- τρια
κτιρίου που έχει πληγεί από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021 δεν έχει κριθεί δικαιούχος πρώτης αρωγής έναντι Στεγαστικής Συνδρομής».
2. Προστίθεται στο τέλος του Κεφαλαίου 2 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» των υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./16446/
Α325/06.10.2021 (Β΄4646, διόρθωση σφάλματος Β΄5722)
και οικ.18450/20.10.2021 (Β΄ 4882, διόρθωση σφάλματος
Β΄5722) κοινών υπουργικών αποφάσεων η παρακάτω
παράγραφος:
«2.3 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια κτιρίου που έχει πληγεί από
τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου
2021, εφόσον έχει κριθεί δικαιούχος πρώτης αρωγής
έναντι Στεγαστικής Συνδρομής, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή ή για επισκευή, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό
του πληγέντος κτιρίου, θα πρέπει να υποβάλλει στην
αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή ή για
έκδοση Άδειας Επισκευής έως τις 21.10.2022».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 25243
(3)
Τριετή απαγόρευσης θήρας μετά από πυρκαγιά
σε περιοχή του Δασαρχείου Ιστιαίας, για την προστασία των θηραμάτων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
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2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται και τις περιφερειακές αρχές
ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου
Γεωργίας» (Α΄ 40).
4. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρησης της Βιοποικιλότητας και άλλων διατάξεων» (Α΄ 60).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/
1969 «Δασικού Κώδικα» (Β΄ 7), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/
1975 «Αντικαταστάσεως και συμπληρώσεων τινών διατάξεων του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 414985/1985 κοινής
υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρων Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757),
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 366599/16-12-1996
(Β΄ 1188), 294283/23-12-1997 (Β΄ 68/1998, 331794/
12-03-1999 (Β΄ 281) και 87578/703/06-03-2007 (Β΄ 581)
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
και Γεωργίας.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 37338/1807/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρων καθορισμού και διαδικασιών για τη διατήρησης της άγριας ορνιθοπανίδας
και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως
αυτή κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.»,
(Β΄ 1495), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012
(Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015
(Β΄ 47).
9. Την υπ’ αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νικολάου
Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).
10. Την υπ’ αρ. 6985/85797/01-06-2017 απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
(Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊστάμενη της
Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (Β΄ 2003).
11. Το υπ’ αρ. 19693/2-2-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Ιστιαίας σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την
απαγόρευση όλων των θηρεύσιμων ειδών για χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών, ήτοι για τα κυνηγετικά έτη
2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 εντός έκτασης συνολικού εμβαδού διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
εξακοσίων είκοσι τεσσάρων στρεμμάτων και είκοσι επτά
τετραγωνικών μέτρων (224.624, 27 στρ.).
12. Την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας των περιοχών προκειμένου να επέλθει έστω και μακροπρόθεσμα η
βιολογική και οικολογική σταθερότητα, αποφασίζουμε:
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Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για τα κυνηγετικά
έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και σε έκταση συνολικού εμβαδού διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
εξακοσίων είκοσι τεσσάρων στρεμμάτων και είκοσι επτά
τετραγωνικών μέτρων (224.624,27 στρ.) της Δημοτική
Ενότητα Αρτεμισίου: Τ.Κ.: Βασιλικών, Ελληνικών, Αγριοβοτάνου, Αγδινών, Γερακιούς, Γουβών (τμήμα), Αρτεμισίου (τμήμα), Ασμηνίου (τμήμα). ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Τσαπουρνιά,
Ψαροπούλι, Καστρί, Πευκί (τμήμα), Κεφάλες (τμήμα).
Δημοτική Ενότητα Ιστιαίας: Τ.Κ.: Αβγαριάς (τμήμα), Γαλατσώνας, Μονοκαρυάς (τμήμα), Κρυονερίτη, Μηλεών,
Κοκκινομηλιάς, Βουτά, Καμαρίων (τμήμα), ΓαλατσάδωνΚαματριάδων (τμήμα). ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Νέας Σινασσού Δ.Κ.
Ιστιαίας (τμήμα), Κυπαρισσίου, Σήμιας (τμήμα) που περιλαμβάνει την αποτεφρωθείσα από την πυρκαγιά της
11ης Αυγούστου 2021, έκταση καθώς και μη καμένη
περιφερειακά αυτής, όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται παρακάτω:
Από την θεση ”Μαύρη Πέτρα” Τ.Κ. Βασιλικών (ακτή
Αιγαίου πελάγους), που αποτελεί το Νοτιοανατολικό
όριο περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ιστιαίας,
και ακολουθεί την ακτογραμμή με κατεύθυνση αρχικά
Βόρεια και Δυτική στην συνέχεια, μέχρι τις εκβολές του
χειμάρρου “Βρύσα”περιοχής Τ.Κ. Γουβών.
Από εκεί στρέφει Νότια ακολουθώντας τον εφαπτόμενο, δυτικά της κοίτης του χειμάρρου, αγροτικό δρόμο, ο
οποίος στην συνέχεια ασφαλτοστρωμένος, συναντά στην
θέση “Στενάδια” Γουβών τον Εθνικό Επαρχιακό δρόμο
Χαλκίδος - Ιστιαίας, τον οποίο ακολουθεί με πορεία κυρίως Δυτική προς Ιστιαία και, δια των Τ.Κ. Αρτεμισίου και
Ασμηνίου, καθώς και του Οικισμού “Κεφάλες” Ασμηνίου,
μέχρι την θέση “Πανάγου”, όπου εγκαταλείπει τον Εθνικό
Επαρχιακό δρόμο και διά των θέσεων “Βόθωνας” και “
Άγιος Αθανάσιος ”, περιοχής Νέας Σινασσού, ακολουθεί
με πορεία κυρίως Δυτική τον αγροτικό δρόμο που καταλήγει στην θέση “ Παναγία Ντουνιούς”. Από εκεί, με
πορεία Νότια και στην συνέχεια Δυτική, ακολουθεί τον
παραλληλο, αρχικά, της κοίτης του ρέμματος “Ντινιόρεμμα”, δασικό δρόμο και, διά των θέσεων “Κέλια”, “Γύφτος”,
“Ξιφάρες”, φθάνει στην εκκλησία “Προφήτης Ηλίας” περιοχής Αβγαριάς, όπου συναντά τον ασφαλτοστρωμένο
δρόμο, τον οποίο ακολουθεί προς Γαλατσώνα, μέχρι την
θέση “Αγριτζίκι”, όπου είναι τοποθετημένη κεραία κινητής
τηλεφωνίας. Κατόπιν στρέφει Νότια, ακολουθώντας τον
δασικό δρόμο, ο οποίος διά των θέσεων “Λιρού”, “Δοξάρια” ,“Σταυρός”, και διερχόμενος την κοίτη του ρέματος
Μονοκαρυάς, φθάνει στην θέση“Αχμέτ - Αγά” , όπου συναντά την εκκλησία “Παναγία” περιοχής Τ.Κ. Μονοκαρυάς.

Τεύχος B’ 640/15.02.2022

Έπειτα, με κατεύθυνση αρχικά Δυτική και στην συνέχεια
Νότια, ακολουθεί τον επαρχιακό ασφαλτοστρωμένο
δρόμο, ο οποίος διέρχεται από τις Τοπικές Κοινότητες
Μονοκαρυάς και Καμαρίων καθώς και τον Οικισμό Καματριάδων μέχρι την θέση “Διχαλορέματα” της Τ.Κ. Γαλατσάδων - Καματριάδων. Από εκεί στρέφει Ανατολικά
ανερχόμενη, νοητά, την πλαγιά και σε απόσταση, περίπου, 150 μέτρων, φθάνει στην τοποθεσία “Γιαννάκη”
του δάσους Γαλατσάδων - Καματριάδων, όπου συναντά
τον δασικό δρόμο, ο οποίος διά των θέσεων “ Μηλιές
Μιχαήλ”, “Γουμαρά” και “Αεροπλάνο”, συναντά το ρέμα
“Κοκκινόβραχος” του οποίου ακολουθεί την κοίτη με πορεία Ανατολική, μέχρι την θέση “Πουρνάρι” του δάσους
Σήμιας. Εκεί, συναντά και ακολουθεί τον δασικό δρόμο, ο οποίος με Νότια κυρίως κατεύθυνση και δια των
θέσεων “Καλύβια”, “Ρέμα Παγωτό”, “Δασές Αγκόρτζες”,
“Ρέμα Καλαμάρι”, “Αυτάκια”, “Μοναχού”, “Άνω Αμπελάκι”,
“Καλογήρου Στρούγκα”, “Στουρνάρη”και “Κέδρος”, φθάνει στην θέση “Βαθειά Λάκκα” του δάσους Σήμιας, όπου
βρίσκεται το Νοτιοδυτικό όριο του Δασαρχείου Ιστιαίας.
Από εκεί, με κατεύθυνση Βορειοανατολική, ακολουθεί
τα όρια περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ιστιαίας, και
φθάνει στην θέση “Μαύρη Πέτρα” περιοχής Τ.Κ. Βασιλικών, από όπου και αρχίζει.
Λεπτομερής απεικόνιση της έκτασης επί της οποίας
δια της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται το κυνήγι
όλων των θηραμάτων, θα γίνει στο απόσπασμα φύλλου
χάρτη Γ.Υ.Σ., το οποίο θα συνοδεύει την σχετική Δασική
Απαγορευτική Διάταξη (Δ.Α.Δ.), η έκδοση της οποίας θα
γίνει από το Δασαρχείο Ιστιαίας, μετά την δημοσίευση
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το Δασαρχείο Ιστιαίας, παρακαλείται για την παρακολούθηση αποκατάστασης του βιοτόπου και των θηραμάτων και να επανέλθει στο τέλος της τριετίας με νέα
πρότασή του.
Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Ιστιαίας παρακαλείται για
την άμεση τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και προειδοποίησης.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χαλκίδα, 10 Φεβρουαρίου 2022
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02006401502220008*

