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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης
αποζημίωσης αποκατάστασης χώρου και νόμιμης περίφραξης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2β
ν. 4626/2019 (Α΄ 141), για την αποκατάσταση των
ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

2

Τροποποίηση της 2822.10/22446/2018 (Β΄1165)
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του
συνολικού αριθμού κατ΄ έτος ωρών νυχτερινής
απασχόλησης, των δικαιούχων, των όρων και
των προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημιώσεως στελεχών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ 2619/Α325
(1)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης
αποζημίωσης αποκατάστασης χώρου και νόμιμης περίφραξης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2β
ν. 4626/2019 (Α΄ 141), για την αποκατάσταση των
ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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 το άρθρο 3 του ν. 4576/2018
(Α΄ 196), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2β
ν. 4626/2019 (Α΄ 141).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 24.07.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την
αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιο-
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χές 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», που κυρώθηκε με τον
ν. 4626/2019 (Α΄ 141).
3. Τις διατάξεις 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)».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24, 77 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
τις διατάξεις του ν. 4337/2015.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
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).
6. Τις διατάξεις 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).
7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 145).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α΄123).
9. Το 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).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις διατάξεις
της Υ2/09.07.2019 (Β΄2901) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
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11. Την 340/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
12. Την 50148/542/24.06.1992 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή
δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 420).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθ. 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).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθ. 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).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής
της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθ. 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).
16. Τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το
άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014
και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού
1388/2014.
17. Την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325/2018 απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση 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
αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/20.12.2018 (Β΄5984)
και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./3247/Α325/13.5.2019 (Β΄1692) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών.
18. Την οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Β΄ 3019).
19. Το αριθμ. ΔΝΣα/οικ.4274/ΦΝ456ε/21.01.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της
Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
20. Την αριθμ. 41/20.01.2020 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
21. Το αριθμ. οικ.4192/446/21.01.2020 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.
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22. Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση έκδοσης
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών, για τον καθορισμό των
όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αποζημίωσης
αποκατάστασης του χώρου και της νόμιμης περίφραξης, της διαδικασία χορήγησης της αποζημίωσης και
το ύψος της, ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, για την εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου 18 της Π.Ν.Π. της 26ης Ιουλίου 2018 (Α΄ 138), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4576/2018 και τροποποιήθηκε με την διάταξη του
άρθρου 2β ν. 4626/2019.
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη που εκτιμάται ότι θα
ανέλθει στο ποσό των 8.000.000 €, η οποία θα βαρύνει τον «Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018», που συστάθηκε με την οικ.
2/57679/ΔΛΓΚ/25.07.2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄
3014), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη χορήγηση της αποζημίωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις 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 το άρθρο 3 του ν. 4576/2018
(Α΄ 196), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2β
ν. 4626/2019 (Α΄ 141), για την αποκατάσταση του χώρου
και της νόμιμης περίφραξης ακινήτου, στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες από την πυρκαγιά επλήγη περίφραξη
ή οικόπεδο ή γήπεδο χωρίς κτήριο ή δεν επλήγη το
κτήριο που βρίσκεται σε αυτό, από τις πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 σε περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής:
Άρθρο 1
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. Δικαιούχοι της αποζημίωσης για την αποκατάσταση
του χώρου και της νόμιμης περίφραξης ακινήτου είναι
οι ιδιοκτήτες (με πλήρη ή ψιλή κυριότητα) ακινήτων που
βρίσκονται στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, που
επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, όπως αυτές καθορίζονται στην από 26 Ιουλίου
2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, των οποίων ο
χώρος και η νόμιμη περίφραξη επλήγη από τις εν λόγω
πυρκαγιές και εντός των οποίων δεν υπάρχει κτήριο ή
το υπάρχον κτήριο δεν έχει πληγεί, που βρίσκονται στις
περιοχές της Περιφ. Αττικής.
Αποζημίωση αποκατάστασης χώρου και νόμιμης
περίφραξης δικαιούνται οι ιδιοκτήτες για κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας τους που πληροί τις προϋποθέσεις του
προηγουμένου εδαφίου.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου, το
ποσό της αποζημίωσης επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, όπως αυτά προκύπτουν από τους
τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου.
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Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, η αποζημίωση αποκατάστασης χώρου και νόμιμης περίφραξης ακινήτου
χορηγείται δυνάμει των διατάξεων:
α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθ. 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).
β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθ. 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).
γ) του Κανονισμού (ΕΕ) (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθ. 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) εφόσον πληρούνται
οι όροι τους, ιδίως ως προς τον έλεγχο της σώρευσης.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση αποζημίωσης
αποκατάστασης χώρου και νόμιμης περίφραξης της παρούσας απόφασης, ορίζεται ο Τομέας Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής και ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών Δυτικής Αττικής της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών, ανάλογα με την γεωγραφική θέση του ακινήτου.
Άρθρο 2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Ο/Η ιδιοκτήτης (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η
έχων/ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/
τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) ακινήτου
που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του θέματος, εφόσον
επιθυμεί την χορήγηση αποζημίωσης, πρέπει να υποβάλει στα γραφεία του αρμόδιου Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής ή
Δυτικής Αττικής, κατά περίπτωση, αίτηση για την χορήγηση αποζημίωσης, εντός προθεσμίας τεσσάρων
(4) μηνών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας
απόφασης.
2. Η αίτηση που προβλέπεται στην προηγούμενη
παράγραφο πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τη ζημία
που υπέστη το ακίνητο και ειδικότερα αν αφορά την
εξυγίανση και αποκατάσταση του εδάφους, την κοπή
ή αντικατάσταση των πληγέντων δέντρων, το είδος και
τον αριθμό αυτών, την επισκευή ή και αντικατάσταση
πλακοστρώσεων με αναφορά στην συνολική επιφάνεια
αυτών και στο είδος του υλικού, την επισκευή ή και αντικατάσταση μανδρών ή και περιτοιχίσεων ή σταθερών
στεγάστρων ή περγκολών, με προσκόμιση της σχετικής
αδείας από την ΥΔΟΜ, κινητών στεγάστρων, παρτέρι φύτευσης, σιντριβάνια και λοιπές κατασκευές ή αντικείμενα
που δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. Οι εργασίες
αποκατάστασης δεν μπορεί να αλλοιώνουν το φυσικό
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τοπίο και περιβάλλον ή τη στάθμη του φυσικού εδάφους,
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.
3. Η προθεσμία της παραγράφου 1 μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
1. Για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλονται
υποχρεωτικά:
α. Η Αίτηση-δήλωση του ιδιοκτήτη που προβλέπεται στο άρθρο 2, με τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας και
επικοινωνίας του αιτούντος, με συνημμένο αντίγραφο
συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου και με συνημμένη
πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ 2019 ή βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, στην οποία
θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι το ακίνητο παραμένει στην
ιδιοκτησία του.
β. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα, στην οποία δηλώνεται ότι:
• το οικόπεδο/γήπεδο/περίφραξη (διαγράφεται ότι
δεν ισχύει) της ιδιοκτησίας μου/συνιδιοκτησίας μου, με
ποσοστό %, (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) υπέστη ζημιές
από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και
δεν βρίσκεται σε περιοχές που υπόκεινται στη δασική
νομοθεσία, σε αιγιαλό και ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
• Τα τετραγωνικά μέτρα, του συνόλου του οικοπέδου
ή γηπέδου, ιδιοκτησίας μου, πλήρους/ψιλή κυριότητα/
συνιδιοκτησίας με ποσοστό ......(% (διαγράφεται ότι δεν
ισχύει)/συνιδιοκτησίας μου σύμφωνα με τους τίτλους
ιδιοκτησίας και τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης
είναι ......τ.μ.
• Συνιδιοκτήτης/τες του ακινήτου είναι ο/η ......(ΑΦΜ......)
με ποσοστό ......% και ο/η ......(ΑΦΜ......) με ποσοστό ......%
(συμπληρώνονται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ στοιχεία και το ποσοστό των συνιδιοκτητών).
• Στο ακίνητο δεν υπάρχει κτήριο/το υφιστάμενο εντός
του ακινήτου κτήριο δεν έχει υποστεί ζημιές (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) και δεν έχω αιτηθεί, ούτε έχω λάβει
αποζημίωση από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα για τον
ίδιο σκοπό.
• Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η
αποζημίωση, είναι ο λογαριασμός που τηρώ στην ......
(Τράπεζα) με ΙΒΑΝ......
• Ο Α.Φ.Μ. μου είναι:......
• Έχω λάβει ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis)
βάσει του κανονισμού......(αναγράφεται ανάλογα ο κανονισμός 1407/2013 ή 1408/2013 ή 717/2014) ποσού......(€)
κατά το έτος ......». [Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται
όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες τυχόν
έχει λάβει η οικεία επιχείρηση (και οι επιχειρήσεις που
συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν) κατά το τρέχον
οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη] (συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση επιχείρησης).
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• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημα μου και στην
αξιοποίηση των στοιχείων του ακινήτου μου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
• τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτησή μου
είναι αληθή.
γ. Φωτογραφίες του ακινήτου και της νόμιμης περίφραξης, υπογεγραμμένες από τον ιδιοκτήτη με εμφανείς
τις προκληθείσες βλάβες.
δ. Άδεια από την ΥΔΟΜ του οικείου Δήμου για την
εκτέλεση εργασιών, όπου απαιτείται.
ε. Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο
με την αίτηση συνυποβάλλεται αντίγραφο του ισχύοντος
κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης καταστατικού
και πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί της εκπροσώπησης
αυτού.
στ. Φορολογικά παραστατικά δαπανών [Αποδείξεις
Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) και τιμολόγια] αποκατάστασης των βλαβών, με καταγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του δικαιούχου.
ζ. Τεχνική Έκθεση ιδιώτη μηχανικού ή άλλου κλάδου
με ειδικότητα σχετική με την καταγραφή των βλαβών
της περίφραξης ή του οικοπέδου ή του γηπέδου (εντός
του οποίου δεν υπάρχει κτήριο ή δεν επλήγη το κτήριο
που βρίσκεται σε αυτό), καθώς και του τρόπου αποκατάστασής των.
2. Για τη χορήγηση της αποζημίωσης συνυποβάλλονται προαιρετικά:
α. Φωτοαντίγραφο άλλου παραστατικού στοιχείου καταγραφής βλαβών οικόπεδο/γήπεδο/περίφραξη, που
έχει εκδοθεί από άλλη Δημόσια Αρχή για το σκοπό αυτό
όπως, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Δήμου, Δασαρχείου
κ.λπ.
β. Φωτογραφίες του ακινήτου, μετά την αποκατάσταση
των ζημιών για τις οποίες χορηγείται η αποζημίωση.
3. Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή με
εξουσιοδοτημένο άτομο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2690/1999, όπως ισχύει). Ειδικά, σε περίπτωση
διηρημένων ιδιοκτησιών, η αίτηση υποβάλλεται μόνο
από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ή έναν εκ των
συνιδιοκτητών, ύστερα από εξουσιοδότηση των λοιπών
ιδιοκτητών της.
Άρθρο 4
ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Το ύψος της αποζημίωσης αποκατάστασης υπολογίζεται ανάλογα με την έκταση του πληγέντος ακινήτου
και βάσει των φορολογικών παραστατικών δαπανών
αποκατάστασης της βλάβης, (οικοπέδου ή γηπέδου).
Ειδικότερα:
α. Για οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης έως 300 τ.μ., χορηγείται κατ΄ ανώτατο ποσό αποζημίωσης χιλίων (1.000)
ευρώ.
β. Για οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης άνω των 300 και έως
1.000 τ.μ., χορηγείται κατ΄ ανώτατο ποσό αποζημίωσης
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
γ. Για οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης άνω των 1000 τ.μ.,
χορηγείται κατ΄ ανώτατο ποσό αποζημίωσης δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
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Οι εκτάσεις υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196) και
του άρθρου 25 του ν. 4579/2018 (Α΄ 201).
Στις περιπτώσεις οικοπέδων ή γηπέδων που βρίσκονται μερικώς ή ολικώς σε περιοχές που υπόκεινται στη
δασική νομοθεσία, σε αιγιαλό ή ρέμα, δεν χορηγείται
αποζημίωση.
Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
1. Το ποσό της αποζημίωσης για την αποκατάσταση
του οικοπέδου/γηπέδου/περίφραξης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, προσδιορίζεται
σύμφωνα με τα φορολογικά παραστατικά στοιχεία που
προσκομίζονται από τον αιτούντα και χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εφόσον προσκομιστούν τα στοιχεία που
προβλέπεται ανωτέρω, και χορηγείται εφάπαξ. Για την
καταβολή της αποζημίωσης εκδίδεται σχετική πράξη
έγκρισης από μεν τους αρμόδιους Τ.Α.Ε.Φ.Κ. για την περίπτωση αποζημίωσης αποκατάστασης περίφραξης ή
οικοπέδου ή γηπέδου χωρίς κτίριο ή με κτίριο που δεν
επλήγη, από δε τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών, για την περίπτωση αποζημίωσης αποκατάστασης
περίφραξης ή οικοπέδου ή γηπέδου χωρίς κτίριο ή με
κτίριο που δεν επλήγη που ανήκει σε επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο.
2. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται από τον
αιτούνται τα προαιρετικώς συνυποβαλλόμενα με την
αίτηση στοιχεία, οι υπάλληλοι των κατά τόπους Τ.Α.Ε.Φ.Κ.
δύνανται να διενεργούν αυτοψία τόσο για τη διαπίστωση
της αποκατάστασης των βλαβών της περίφραξης και
του χώρου του οικοπέδου ή του γηπέδου, όσο και για
την διακρίβωση ή επιβεβαίωση των στοιχείων που απαιτούνται για τη χορήγηση της αποζημίωσης.
3. Το εμβαδόν του ακινήτου και οι βλάβες της περίφραξης ή οικοπέδου ή γηπέδου, μπορεί να πιστοποιούνται
μέσω αεροφωτογραφιών που ελήφθησαν αμέσως μετά
τη φυσική καταστροφή και έχουν διατεθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εάν κριθεί αναγκαίο
από την αρμόδια υπηρεσία, μπορεί να ζητηθούν εγγράφως από τον αιτούντα επιπλέον στοιχεία για την εξέταση
της αίτησης χορήγησης της αποζημίωσης.
4. Η ακρίβεια όσων περιλαμβάνονται στη δήλωση μπορεί να βεβαιώνεται με αυτοψία υπαλλήλων του αρμόδιου
Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει
αποκατασταθεί η δηλωθείσα ζημία, η απόφαση χορήγησης της αποζημίωσης ανακαλείται και ο δικαιούχος
επιστρέφει εντόκως το ποσό που του καταβλήθηκε για
την αιτία αυτήν.
5. Βάσει της παρούσας, χορηγείται αποζημίωση στους/
στις ιδιοκτήτες/τριες ακινήτων για την αποκατάσταση
των ζημιών, εφόσον δεν έχει εγκριθεί η χορήγηση αποζημίωσης από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα για τις ίδιες
ζημιές.
6. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη χορήγηση της αποζημίωσης, διατηρούνται για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την
καταβολή της αποζημίωσης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Υποδομών
και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2822.30-3/20367/2020
(2)
Τροποποίηση της 2822.10/22446/2018 (Β΄1165)
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του
συνολικού αριθμού κατ΄ έτος ωρών νυχτερινής
απασχόλησης, των δικαιούχων, των όρων και των
προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημιώσεως
στελεχών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ Δβ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
δ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), όπως ισχύει.
ε. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄ 114).
στ. Τις διατάξεις του π.δ 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).
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ζ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
2. Την 340/18-07-2019 απόφαση Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
3. Το αριθμ. 2811.8/16329/2020/06-03-2019 Εισηγητικό Σημείωμα Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.
4. Την 2811.23/90812/2019/19-12-2019 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται επιβάρυνση συνολικού ύψους
320.000,00 € περίπου, για το έτος 2020 εφαρμογής και
421.000,00 € για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του ΜΠΔΣ,
σε βάρος του ΑΛΕ 2120205010 ΕΦ 1041/502/0000000,
οι οποίες θα αντιμετωπιστούν ως εξής:
- Για το οικονομικό έτος 2020 η δαπάνη ανέρχεται σε
320.000,00 € περίπου και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2120205010
«Ειδική αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες»
του ειδικού φορέα 10415020000000 «Αρχηγείο Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής» του Προϋπολογισμού
Εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
- Για τα επόμενα οικονομικά έτη, η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται ετησίως σε 421.000,00€ περίπου και θα
καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται στους
προϋπολογισμούς Εξόδων των αντίστοιχων ετών του
ιδίου ως άνω Ειδικού Φορέα του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμ.
2822.10/22446/2018 (Β΄1165) Απόφασης Υπουργών
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 96 ώρες μηνιαίως για
τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που εκτελούν υπηρεσία σε πλοίασκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπάγονται σε Λιμενικές Αρχές των
Νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσων.
Στους δικαιούχους του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται και τα πληρώματα πλοίων-σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
της κατηγορίας Α1, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Πλοίων-Σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 04/2018 κατά το χρονικό
διάστημα που εκτελούν αποστολή στις ανωτέρω περιοχές».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 27 Μαρτίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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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.
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