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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 11139/Α321
Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για
τη χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας
Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας
Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων
τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24).
2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981" και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων»
(Α’ 203).
3. 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).
4. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
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6. 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 και ισχύει.
7. Του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α’ 196).
8. Του άρθρου 25 του ν. 4579/2018 (Α’ 201).
9. Του άρθρου 18 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη
των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις
πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α’ 138) που κυρώθηκε
με τον ν. 4576/2018 (Α’ 196), όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141).
10. Του άρθρου 78 του ν. 4607/2019 σχετικά με την
εφαρμογή των μέτρων στήριξης πληγέντων και την
αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν
περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 23 και 24
Ιουλίου 2018 (Α’ 65).
11. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), και 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).
12. 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
των 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)».
13. Του άρθρου 2γ του ν. 4626/2019 Κύρωση της από
24.07.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη
μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της
23ης Ιουλίου 2018» (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό
λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις (Α’ 2019).
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14. 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).
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).
16. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
17. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
18. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
19. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής
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).
20. 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).
21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της
18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 1).
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής της
18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (E.E.L 352 της
24ης/12/2013, σελ. 9).
23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής της
27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L 190
της 28ης/6/2014, σελ. 45).
24. 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».
25. Της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη
σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Β’ 3019).
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/
03.08.2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και
Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση
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των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3255), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με τις υπό στοιχεία
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/20.12.2018 (Β’ 5984), και
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./3247/Α325/13.05.2019 (Β’ 1692) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών,
καθώς και με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./12088/
Α325/29.05.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών (Β’ 2178).
2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 2442/Α325/
27.02.2019 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων,
επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»
(Β’ 790).
3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6757/Α325/01.07.2019
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Αποκατάσταση
περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί ιδιωτικών
ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
2018 σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 2786).
4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/819/Α321/07.04.2020
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων
κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της
23 ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων
Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 1462).
5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 6127/Α321/16.9.2020
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων
κτιρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της
23 ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων
Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 4042).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής
που έχει προβλεφθεί στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/
οικ2442/Α325/27.02.2019 (Β’ 790) και ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/6757/
Α325/01.07.2019 (Β’ 2786) κοινές υπουργικές αποφάσεις,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 56292/3.3.2021 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.
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Και επειδή:
- Η προθεσμία υποβολής αίτησης για χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έληξε
στις 31.12.2020,
- προκλήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον των πληγεισών περιοχών και
ειδικότερα στον περιβάλλοντα χώρο των ιδιοκτησιών, οι
οποίες ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί,
- προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων λόγω των περιοριστικών
μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού, αποφασίζουμε:
Ορίζεται νέα προθεσμία, αρχής γενομένης από τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για
την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους, στις αρμόδιες
υπηρεσίες, αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής απο-
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κατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων,
επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 2442/
Α325/27.02.2019 και ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/6757/Α325/01.07.2019
σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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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.

*02028500107210004*

