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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Ιανουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2

Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3

Α) Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./13758/Α325/20.08.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών (Β΄3905, διόρθωση σφάλματος
Β΄4588), ως προς την οριοθέτηση πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 2ας έως 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Β) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/20.08.2021
κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄3898,
διόρθωση σφάλματος Β΄4588), ως προς: α) την
αρμόδια υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων και την οριοθέτηση
πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 5ης
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Φωκίδας και β) την αρμόδια υπηρεσία για το έργο
της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων από
τις πυρκαγιές της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αρ. Φύλλου 13

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 699/Ν1
(1)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄244), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του ν. 4713/2020 (Α΄147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016» (Α΄222), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και του
ν. 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το άρθρο 11 του
ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» (Α΄8), το άρθρο
48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄118) και το άρθρο 36 του
ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση,
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
(Α΄109), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1
σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν.
4692/2020 (Α΄111).
4. Την υπό στοιχεία 10135/18.11.2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

78

ν. 4093/2012» (Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12.03.2013 (Β’ 756) κοινή υπουργική
απόφαση.
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03.12.2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ...
ΝΠΔΔ» (Β΄3324), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20.06.2013 υπουργική απόφαση (Β΄1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13.03.2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ...
χαρακτήρα» (Β΄1157).
7. Την υπό στοιχεία 124657/28.12.2020 απόφαση του
Δήμου Ηρακλείου.
8. Το υπό στοιχεία 29345/Ν1/12.03.2021 Υ.ΠΑΙ.Θ. αίτημα των ενδιαφερομένων για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/51546/17.12.2021 θετική γνώμη του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/08.01.2020 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής … του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄
33).
12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με
ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο,
δυναμικότητας είκοσι (20) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Ελευθερίου
Βενιζέλου και Ευρυτανίας 4, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Ιανουαρίου 2022
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 696/Ν1
(2)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄244) σε συνδυασμό με τον ν.
4713/2020 (Α΄147).
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2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 2013-2016» (Α΄222), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α΄18) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και του
ν. 4127/2013» (Α΄107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και την παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» (Α΄268), το
άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις»
(Α΄8), το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄118) και
το άρθρο 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
και άλλες διατάξεις» (Α΄159).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄109),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε συνδυασμό
με την παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111).
4. Την υπό στοιχεία 10135/18.11.2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (Β΄3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12.03.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ...
ΝΠΔΔ» (Β΄3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20.06.2013 υπουργική απόφαση
(Β΄1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13.03.2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων ...
χαρακτήρα» (Β΄1157).
7. Την υπ’ αρ. 41923/28.09.2021 απόφαση του Δήμου
Θέρμης.
8. Την από 31.03.2021 αίτηση του ενδιαφερόμενου για
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/50839/09.12.2021 θετική γνώμη του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/08.01.2020 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής … του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄
33).
12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην εταιρεία «Eco School Μπλε Μέλισσα ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για δύο (2)
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αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι
οκτώ (28) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Eco School Μπλε Μέλισσα ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί του 19ου χιλιομέτρου της οδού Θεσσαλονίκης-Περαίας, στη θέση Λειβαδίκι της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας του Δήμου Θέρμης
Θεσσαλονίκης, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Κυριάκου Γεώργιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Ιανουαρίου 2022
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/20916/21/Α325
(3)
Α) Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./13758/Α325/20.08.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών (Β΄3905, διόρθωση σφάλματος
Β΄4588), ως προς την οριοθέτηση πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 2ας έως 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Β) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/20.08.2021
κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄3898,
διόρθωση σφάλματος Β΄4588), ως προς: α) την
αρμόδια υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων και την οριοθέτηση
πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές της 5ης
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Φωκίδας και β) την αρμόδια υπηρεσία για το έργο
της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων από
τις πυρκαγιές της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών
1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσε-
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ως ετέρων συναφών θεμάτων», η οποία κυρώθηκε
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 «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 ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρο 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 ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την
αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α΄138) και β)
της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και
την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος,
την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές
του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις»
(Α΄143) και άλλες διατάξεις» (Α΄156),
10. της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 842/18.08.2021 απόφασης
των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,
ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε
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ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από
την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021»
(Β΄3854), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
926/17.09.2021 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β΄4339),
11. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» (Α΄145),
12. 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),
13. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12
του π.δ. 84/2019 (Α΄123),
14. 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),
15. 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),
16. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
17. 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 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
(Β΄2901),
18. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
19. της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄2607),
20. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155),
21. 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),
22. 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),
23. της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 420),
24. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/
20.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών
και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση
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περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές
α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας,
Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β΄3905, διόρθωση
σφάλματος Β΄4588),
25. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/
20.08.2021 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 πυρκαγιές α)
αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 2021
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄3898, διόρθωση
σφάλματος Β΄4588),
26. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.14647/Α321/
26.08.2021 απόφασης του υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης
στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν
πληγεί από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, για τα οποία χορηγείται, πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής
με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης (Β΄3995).
27. 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 τις υπό στοιχεία 11756/Δ5/16.10.2018 (Β΄4776, διόρθωση σφάλματος Β΄5988) και οικ.907/Δ5/03.02.2020
(Β΄434) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
28. της υπό στοιχεία οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. «Καθορισμός ελαχίστων
υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών
αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα
και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από
πυρκαγιά και την έκδοση σχετικών αδειών επισκευής»
(Β΄ 2774),
29. του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά
και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (OJL 187, 26.6.2014, p. 1-78) και ιδίως το άρθρο 50,
30. του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την
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εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης» (OJL 193, 1.7.2014, p. 1-75) και ιδίως το άρθρο
30,
31. του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της
16ης Δεκεμβρίου 2014 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 (L 369, 24.12.2014, p. 37-63) και ιδίως το άρθρο
44,
32. 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»,
33. 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 προκαλούνται οι
ακόλουθες δαπάνες:
Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 069, δαπάνη ύψους 133.062 € περίπου για
την παροχή δωρεάν κρατικής αρωγής και των εξόδων
κίνησης των μηχανικών που θα διενεργήσουν αυτοψίες.
Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α΄178),
δαπάνη ύψους 19.110 € περίπου για την κάλυψη των
τόκων των χορηγούμενων δανείων.
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ΄ αρ. 313174/30.09.2021 αίτημα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου με το οποίο ζητείται η συμπληρωματική
οριοθέτηση περιοχών του Δήμου Ανατολικής Μάνης της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, από τις πυρκαγιές
της 3ης Αυγούστου 2021.
2. Το από 24.09.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το συνημμένο υπ΄ αρ.
7087/23.09.2021 έγγραφο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,
βάσει του οποίου ζητείται η συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας από τις πυρκαγιές της 2ας έως 5ης Αυγούστου
2021.
3. Τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε κτίρια που βρίσκονται στις περιοχές του
Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας, για τις οποίες ζητείται η συμπληρωματική οριοθέτηση λόγω των πυρκαγιών της 3ης Αυγούστου 2021.
4. Τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών σε κτίρια που βρίσκονται στις περιοχές
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του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για τις οποίες ζητείται η συμπληρωματική
οριοθέτηση λόγω των πυρκαγιών της 2ας έως 5ης Αυγούστου 2021.
5. Το υπ΄ αρ. 261020/912/22.11.2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο ζητείται η συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών του Δήμου Δωρίδος από την
πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2021.
6. Τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών σε κτίρια που βρίσκονται στις περιοχές του
Δήμου Δωρίδος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,
για τις οποίες ζητείται η συμπληρωματική οριοθέτηση
λόγω των πυρκαγιών της 5ης Αυγούστου 2021.
7. Την υπ΄ αρ. 356588/10.12.2021 εισηγητική έκθεση
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
8. Το υπ’ αρ. 340814/30.11.2021 έγγραφο του Τμήματος
Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΥΠ.ΜΕ. του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
9. Το γεγονός ότι οι πυρκαγιές του θέματος, ορίζονται
ως φυσική καταστροφή.
10. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Λακωνίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, τα κτίρια των οποίων επλήγησαν από τις
πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, β) Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα κτίρια των οποίων επλήγησαν
από τις πυρκαγιές της 2ας έως 5ης Αυγούστου 2021 και
γ) Φωκίδας, τα κτίρια των οποίων επλήγησαν από την
πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2021.
Kαι επειδή από τις πυρκαγιές:
1) από τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν σε περιοχές α)
του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και β) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13758/
Α325/20.08.2021 (Β΄3905, διόρθωση σφάλματος Β΄4588)
κοινή υπουργική απόφαση, διαπιστώθηκε ότι πολλά κτήρια έχουν υποστεί ζημιές λόγω των πυρκαγιών της 3ης
Αυγούστου 2021 και των πυρκαγιών της 2ας έως 5ης
Αυγούστου 2021, αντίστοιχα, και
2) από τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν σε περιοχές
του Δήμου Δωρίδος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην υπό
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/20.08.2021 (Β΄3898,
διόρθωση σφάλματος Β΄4588) κοινή υπουργική απόφαση, διαπιστώθηκε ότι πολλά κτήρια έχουν υποστεί
ζημιές λόγω των πυρκαγιών της 5ης Αυγούστου 2021,
αποφασίζουμε:
Α. Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
13758/Α325/20.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
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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 πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας,
Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β΄3905,
διόρθωση σφάλματος Β΄4588), ως ακολούθως:
1. Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./
13758/Α325/20.8.2021 (Β΄3905, διόρθωση σφάλματος
Β΄4588) 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), ν. 1048/1980 (Α΄101), ν. 1133/1981
(Α΄54), ν. 1190/1981 (Α΄203) και ν. 1283/82 (Α΄114), όπως
ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (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 πυρκαγιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου
2021, οι οποίες ορίζονται ως φυσική καταστροφή, σε
κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
των παρακάτω περιοχών:
α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
- Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου.
- Δημοτικές Κοινότητες Καστανιάς, Μελίσσης και Σελεγουδίου της Δημοτικής Ενότητας Σμύνους.
β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
- Δημοτικές Κοινότητες Αρχαίας Πίσας, Βασιλακίου,
Ηρακλείας, Κρυονερίου Ηλείας, Λιναριάς, Μουριάς,
Πουρναρίου και Χελιδονίου της Δημοτικής Ενότητας
Αρχαίας Ολυμπίας.
- Δημοτική Κοινότητα Δούκα της Δημοτικής Ενότητας
Φολόης.
2. Ορίζουμε ως αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της
2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας που οριοθετούνται με την παρούσα
απόφαση, τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Δ.Ε.).
3. Στο Κεφάλαιο Γ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της παρούσας
απόφασης καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής αίτησης για έλεγχο πληγέντος κτιρίου και έκδοση έκθεσης
αυτοψίας καθώς και οι προθεσμίες υποβολής αίτησης
για καθορισμό δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για
ανακατασκευή ή επισκευή πληγέντος κτιρίου, το οποίο
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βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των περιοχών
της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που οριοθετούνται με την
παρούσα απόφαση.
4. Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων
που έχουν υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές της 2ας
έως και 5ης Αυγούστου 2021 και ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που
οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, διέπεται από
τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./13758/
Α325/20.8.2021 (Β΄3905, διόρθωση σφάλματος Β΄4588)
κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./οικ.14647/Α321/26.8.2021 (Β΄ 3995) απόφασης του
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
B. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/20.08.2021 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 πυρκαγιές α) αρχής γενομένης
της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β)
της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» (Β΄3898, διόρθωση σφάλματος Β΄4588), ως
ακολούθως:
1. Αντικαθιστούμε την παρ. 1.2 του κεφαλαίου 1 «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», με τις εξής παραγράφους:
«1.2α Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια
από τις πυρκαγιές αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.), ο οποίος εφεξής στην
παρούσα απόφαση θα αποκαλείται "αρμόδια υπηρεσία".
1.2β Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια
από τις πυρκαγιές της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές 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. Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./
13975/Α325/20.8.2021 (Β΄3898, διόρθωση σφάλματος
Β΄4588) 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
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κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους
νόμους 867/1979 (Α΄24), 1048/1980 (Α΄101), 1133/1981
(Α΄54), 1190/1981 (Α΄203) και 1283/82 (Α΄114), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (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 την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2021,
η οποία ορίζεται ως φυσική καταστροφή, σε κτίρια τα
οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Πανόρμου της Δημοτικής Ενότητας
Τολοφώνος και Αμυγδαλιάς της Δημοτικής Ενότητας Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. Ορίζουμε ως αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της
5ης Αυγούστου 2021 στις περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας που οριοθετούνται με την παρούσα
απόφαση, τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε.).
4. Στο Κεφάλαιο Γ «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της παρούσας
απόφασης καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής αίτησης για έλεγχο πληγέντος κτιρίου και έκδοση έκθεσης
αυτοψίας καθώς και οι προθεσμίες υποβολής αίτησης
για καθορισμό δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για
ανακατασκευή ή επισκευή πληγέντος κτιρίου, το οποίο
βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των περιοχών
της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση.
5. Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από την πυρκαγιά της
5ης Αυγούστου 2021 και ανήκουν στα διοικητικά όρια
των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, διέπεται
από τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./13975/
Α325/20.8.2021 (Β΄3898, διόρθωση σφάλματος Β΄4588)
κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών και της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./οικ. 14647/Α321/26.8.2021 (Β΄3995) απόφασης του
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1. Ο/H ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα
την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί
από τις πυρκαγιές του θέματος και το οποίο βρίσκεται
εντός των διοικητικών ορίων των περιοχών που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, 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
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σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι
φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή
του/της ιδιοκτήτη/- τριας.
2. Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες
(σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός/-ή διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας, όπου
απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις) κτιρίου που έχει
πληγεί από τις πυρκαγιές του θέματος και το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των περιοχών που
οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, 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
(ΠΑΕΕΚ) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο
χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο,
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 παρ. 2.1)
Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και
αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση
Στεγαστικής Συνδρομής.
Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021
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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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02000130701220008*

