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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 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 κλπ. και ρυθμίσεως 

  

ΘΕΜΑ:Α)Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13758/Α325/20.08.2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών & 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 & Επενδύσεων, 
Εσωτερικών και Υποδομών & 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. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

     Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021 

     Αρ. Πρωτ.: Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/20916/21/Α325 
     Σχετ. : 16722/21, 19276/21, 15311/21,   
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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» 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 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 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 & Επενδύσεων, 
Υποδομών & 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), 
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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 & 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 με θέμα «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 & 

Μεταφορών με θέμα «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. την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των 
υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών & 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). 

25. την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης των 
υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών & 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), 

26. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.14647/Α321/26.08.2021 απόφασης του υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών με θέμα «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). 
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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 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 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 
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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 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 & Κρατικών 
Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Δ/νσης 
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 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε: 
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Α. Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13758/Α325/20.08.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών & 
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 & 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών & 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 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 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 κεφ. 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 Λακωνίας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που οριοθετούνται με 
την παρούσα απόφαση.    
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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 & 
Μεταφορών και της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.14647/Α321/26.8.2021 (Β΄ 3995) απόφασης 
του υπουργού Υποδομών & 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 & Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών & 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:  

“1.2αΤο 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 & 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών & 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 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. 
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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 κεφ. 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 & 
Μεταφορών και της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 14647/Α321/26.8.2021 (Β΄3995) απόφασης 
του υπουργού Υποδομών & 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 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 
παραγράφου 2.1) 
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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.   
 

                             ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

       Υπουργός Οικονομικών 

 

        ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

 

  Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 

Υφυπ. Υποδομών και Μεταφορών 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
      α) Γρ. Υπουργού 
          Tηλ. γραμματείας: 210 3332616, 210 3332607, E-mail: ministeroffice@minfin.gr         
      β)Γεν. Γραμμ. Οικονομικής Πολιτικής 
           Γεν. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής      
      Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής  
           Τμήμα Ειδικών Χρηματοδοτήσεων      
      Tηλ. γραμματείας: 210 33 32 792, E-mail: mcdf@mnec.gr   
       γ) Γεν. Γραμμ. Δημοσιονομικής Πολιτικής 
      Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
      Γεν. Δ/νση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού 

i. Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων (τέως Δ/νση 25η)   

             Tηλ. γραμματείας: 210 33 38 982, E-mail: d25@glk.gr             
      ii.Δ/νση Προϋπολογισμού-Τμήμα ε (τέως Δ/νση 20η) 
  Tηλ. γραμματείας: 210 33 38 457, E-mail: dpgk@glk.gr          

       δ) Γεν. Γραμμ. Οικονομικής Πολιτικής 
            Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων  
            Tηλ. γραμματείας: 210 33 75 540, 210 33 75 767, E-mail: kemke@minfin.gr 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
      Γρ.  Υπουργού  
      Tηλ. γραμματείας: 210 33 32 637, 210 33 32 548, E-mail: minister.sec@mnec.gr 
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
      Γεν. Γραμ. Κοιν. Ασφαλίσεων 
      α) Γρ. Γεν. Γραμματέα 
     Tηλ. γραμματείας: 210 52 95 438, E-mail: genka@yeka.gr 
      β) Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης 
          Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών 
     Tηλ..: 210 33 68 115, 210 33 68 109, E-mail: asfayt@ypakp.gr 
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
      α) Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού 
      Tηλ. γραμματείας: 213 13 64 901-3, E-mail: gram.anyp@ypes.gr  
  β) Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής  
      Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης   
      Τηλ. γραμματείας: 213 13 64 974, E-mail: s.mpesiou@ypes.gr 
          Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Κρατικών Ενισχύσεων 
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
   α) Γρ. Υφυπουργού  
        Tηλ. γραμματείας: 210 65 08 857, E-mail: yfyp.yp@yme.gov.gr 
      β) Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών  
         Tηλ.: 210 65 08 862, -863, E-mail: ggy@yme.gov.gr 
      γ) Γενική Δ/νση  Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
          Tηλ.: 210 6411902, E-mail: gdaefk@ggde.gr  
      δ)Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. 
          Τηλ.2610-589226, Ε-mail1: daefkde@ggde.gr  Ε-mail2: daefkde@gmail.com 
      ε) Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α. 

mailto:asfayt@ypakp.gr
mailto:gdaefk@ggde.gr
mailto:daefkde@ggde.gr
mailto:daefkde@gmail.com
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         Τηλ.: 22960-65700, Ε-mail: taefkda@ggde.gr 
    στ) Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
     Δ/νση Προϋπ/σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
         Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων, τηλ. 213 13 08 370         
         E-mail1: n.sakellariou@yme.gov.gr, E-mail2: g.georgopoulos@yme.gov.gr 
      ζ) Γρ. Τύπου  
          E-mail: press@yme.gov.gr 
      η) Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης (Δ6) 
           Ε-mail: dipa@ggde.gr 
6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
      Γεν. Γραμ. Πολιτικής Προστασίας 
 Tηλ. γραμματείας: 213 15 10 932, E-mail: generalsecretary@gscp.gr 
7.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
      α) Γρ. Περιφερειάρχη 
           Τηλ. γραμματείας: 2713 60 11 91-2, e-mail: ppel@ppel.gov.gr  
      β) Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  
           Τηλ.2713-601180,  Ε-mail:politikiprostasia@yahoo.gr    
                                             E-mail:  politikiprostasiapel@yahoo.gr 
                                             E-mail: politikiprostasia@ppel.gov.gr       
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τους πληγέντες 

Δήμους) 
     α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
          Τηλ. 27313-63101,  e-mail: grafeio.antiperifereiarxi@lakonia.gr  
     β) Τμ. Πολιτικής Προστασίας 
          Τηλ. 27313-63176, e-mail: polit.prostasia@lakonia.gr  
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
     α) Γρ. Περιφερειάρχη      
         Τηλ. 2613-613500, E-mail: grafeio.pde@pde.gov.gr  
     β) Αυτοτελής Δ/νση πολιτικής Προστασίας 
         Τηλ. 26136-13338,  E-mail:k.giotis@pde.gov.gr  
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τους πληγέντες 

Δήμους) 
      α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
          Τηλ. 26213-60500, E-mail: g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr,  E-mail:v.giannopoulos@pde.gov.gr  
      β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τους πληγέντες 

Δήμους) 
      α) Γρ. Περιφερειάρχη 
           Tηλ.: 22653 50656,  E-mail: periferiarxis@pste.gov.gr   
      β) Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  
           Τηλ. 22313-51292,  Ε-mail: p.zois@pste.gov.gr 
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους πληγέντες 

Δήμους) 
       α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη  
            Τηλ.:  22653 50656,  E-mail1: delmouzoss@hotmail.gr   E-mail2: g.delmouzos@pste.gov.gr 
       β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 

mailto:taefkda@ggde.gr
mailto:n.sakellariou@yme.gov.gr
mailto:g.georgopoulos@yme.gov.gr
mailto:press@yme.gov.gr
mailto:dipa@ggde.gr
mailto:generalsecretary@gscp.gr
mailto:ppel@ppel.gov.gr
mailto:politikiprostasiapel@yahoo.gr
mailto:politikiprostasia@ppel.gov.gr
mailto:grafeio.antiperifereiarxi@lakonia.gr
mailto:polit.prostasia@lakonia.gr
mailto:grafeio.pde@pde.gov.gr
mailto:g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr
mailto:v.giannopoulos@pde.gov.gr
mailto:periferiarxis@pste.gov.gr
mailto:p.zois@pste.gov.gr
mailto:delmouzoss@hotmail.gr
mailto:g.delmouzos@pste.gov.gr
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            Τηλ.:  22653-50620, Ε-mail: a.koutsou@pste.gov.gr  
13.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
       α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη  
           Τηλ. 2231351200, Εmail: e.tsirigka@fthiotida.pste.gov.gr 
      β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
           Τηλ. 2231351292, Εmail: p.zois@pste,gov.gr 
14. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
      Tηλ.: 210 33 86 472, E-mail: hba@hba.gr         
15. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
        Tηλ.: 210 36 36 311, E-mail: secretary@este.gr  
16. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
        Tηλ.: 210 32 02 049, E-mail: sec.secretariat@bankofgreece.gr  
17.  ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  
         Tηλ.: 213 21 16 190, E-mail: tpd@tpd.gr  
18. ΕΛ.ΤΑ. 
       Δ/νση Περιουσίας (υπόψη κ. Δ/ντή)  
       Tηλ.: 210 33 53 346, E-mail: A.kokkinos@elta-net.gr  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.  Χ.Α. 
2.  Φ.Δ/ντή/Α 
3.  Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού & Μελετών  (Α) (3) 
4.  Τμήμα  Προγρ/σμού Αποκατάστασης & Εκπαίδευσης  (Β) 

 (με την παράκληση να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους) 
5.  Τμήμα Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης & Εξοπλισμού (Γ) 
6.  Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (Δ) 
7.  κ. Αβραμόπουλο Ιωάννη 
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