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Έχοντα̋ υπόψη: 

1. Τι̋ διατάξει̋ τη̋ από 28.07.1978 Πράξη̋ Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου τη̋ 

Δημοκρατία̋ «περί αποκαταστάσεω̋ ζημιών εκ των σεισμών 1978 ει̋ περιοχή Βορείου Ελλάδο̋ 

κλπ. και ρυθμίσεω̋ ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώ̋ και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπω̋ τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση. 

2. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 2 τη̋ από 26.03.1981 Πράξη̋ Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου 

τη̋ Δημοκρατία̋ «περί αποκαταστάσεω̋ ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) καθώ̋ και τι̋ διατάξει̋ του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 

203) όπω̋ τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 

«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλε̋ 

διατάξει̋» (Α΄ 123). 

 

ΘΕΜΑ:  Χορήγηση Στεγαστική̋ Συνδρομή̋ για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τι̋ 

κατολισθήσει̋ του Φεβρουαρίου 2018 σε περιοχέ̋ του Δήμου Ζαγορά̋-Μουρεσίου τη̋ 

Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Μαγνησία̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋. 
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3. Τι̋ διατάξει̋ του ν. 128/1975 (Α΄ 178) «περί τροποποιήσεω̋ και συμπληρώσεω̋ διατάξεων τινών 

αναφερομένων ει̋ την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματο̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

4. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1, παρ. 3, του ν. 1283/1982 (Α΄ 114) «Για τι̋ προθεσμίε̋ υποβολή̋ 

αιτήσεων δανειοδότηση̋ των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων». 

5. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (Α΄ 81) «Περί οργάνων 

ασκήσεω̋ τη̋ νομισματική̋, πιστωτική̋ και συναλλαγματική̋ πολιτική̋ και άλλε̋ διατάξει̋» όπω̋ 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) «Περί Δημοσίων Έργων και 

ρυθμίσει̋ συναφών θεμάτων». 

6. Τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ 

και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋» ( Α' 

143), όπω̋ τροποποιήθηκε με τον ν.4337/2015 (Α΄129), και ισχύει.    

7.  Τι̋ διατάξει̋ του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 

‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ ισχύει. 

8. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 64 του ν.4602/08.03.2019 (Α΄45) που αφορά στην τροποποίηση διατάξεων 

του ν. 4258/2014 (Α΄94). 

9. Τι̋ διατάξει̋ του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋», όπω̋ ισχύει. 

10. Το π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμό̋ Υπουργείου Οικονομικών» όπω̋ τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄123). 

11. Το π.δ. 147/2017 (Α΄192) «Οργανισμό̋ του Υπουργείου Οικονομία̋ & Ανάπτυξη̋» όπω̋ 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄123). 

12. Τι̋ διατάξει̋ του π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμό̋ του Υπουργείου Εσωτερικών», όπω̋ 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 (Α΄123). 

13. Το π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμό̋ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπω̋ 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123). 

14. Τι̋ διατάξει̋ του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμό̋ Αντιπροέδρου τη̋ Κυβέρνηση̋, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τι̋ διατάξει̋ τη̋ Υ2/09.07.2019 (Β΄2901) απόφαση 

του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 

15. Τι̋ διατάξει̋ του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμό̋ των αρμοδιοτήτων του̋ – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων (Α΄119). 

16. Την 338/2019 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄3051) με 

θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Ζαββό». 

17. Την οικ. 33496/60549/30.7.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ./506) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

18. Την οικ. 78967/03.11.2017 απόφαση του υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων 

Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

19. Την οικ. 86844/5.12.2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα 

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

20. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρία̋ και του 

Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεω̋ διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 

κανόνα των τριών υπογραφών». 

21. Την 50148/542/24.06.1992 (Β΄ 420) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομία̋, Οικονομικών 

και Βιομηχανία̋, Ενέργεια̋ και Τεχνολογία̋ και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».  

22. Την οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄ 3201) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ. «Τιμολόγιο υπολογισμού 

τη̋ δαπάνη̋ των εργασιών επισκευή̋ για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν 

πληγεί από φυσικέ̋ καταστροφέ̋ (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και τη̋ αντίστοιχη̋ 

Στεγαστική̋ Συνδρομή̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 11756/Δ5/16.10.2018 
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Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4776) (διόρθωση σφάλματο̋ Β’ 

5988/31.12.2018). 

23. Την οικ. 7791/Α314/24.09.2014 (Β΄ 2658) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων με θέμα «Καθορισμό̋ Διαδικασία̋ Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευή̋ και 

Ανακατασκευή̋ Κτιρίων καθώ̋ και εκδίκαση̋ Ενστάσεων, μετά από φυσικέ̋ Καταστροφέ̋». 

24. Τι̋ διατάξει̋ του ν.4624/2019 «Αρχή Προστασία̋ Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογή̋ του Κανονισμού ( ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 

27η̋ Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τη̋ επεξεργασία̋ 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία τη̋ Οδηγία̋ (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 27η̋ Απριλίου 2016 και άλλε̋ 

διατάξει̋» (Α 137). 

25. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ 17η̋ Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-6-2014, p. 1-

78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ω̋ συμβατών με την εσωτερική αγορά και 

κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 τη̋ Συνθήκη̋ (και ιδίω̋ το άρθρο 50). 

26. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ 25η̋ Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1-7-2014, p. 1-

75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στου̋ τομεί̋ τη̋ γεωργία̋ και δασοκομία̋ 

και σε αγροτικέ̋ περιοχέ̋ συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 

και 108 τη̋ Συνθήκη̋ για τη λειτουργία τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋» (και ιδίω̋ το άρθρο 30). 

27. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 τη̋ Επιτροπή̋ τη̋ 16η̋ Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, 

p. 37-63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσει̋ που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιεία̋ και 

υδατοκαλλιέργεια̋ συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 

τη̋ Συνθήκη̋ για τη λειτουργία τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ (και ιδίω̋ το άρθρο 44).   

28. Τον ορισμό τη̋ «επιχείρηση̋» σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματο̋ Ι του Κανονισμού 

651/2014, το άρθρο 1 του παραρτήματο̋ Ι του Κανονισμού 702/2014 και το άρθρο 1 του 

παραρτήματο̋ Ι του Κανονισμού 1388/2014. 

29. Το με αριθμ. 3579/28.03.2018 έγγραφο του Δήμου Ζαγορά̋-Μουρεσίου με το οποίο 

γνωστοποίησαν στην υπηρεσία μα̋  το συμβάν του θέματο̋ (αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 

3658/28.03.2018). 

30. Το με αριθμ. 298/10.04.2018 αίτημα τη̋ Δ/νση̋ Πολιτική̋ Προστασία̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ 

για οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών του Δήμου Ζαγορά̋-Μουρεσίου από το συμβάν του 

θέματο̋ (αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 4115/11.04.2018). 

31. Το με αριθμ. 5403/29.06.2018 έγγραφο με τα συνημμένα του, τη̋ Δ/νση̋ Τεχνικών Έργων τη̋ 

Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Μαγνησία̋ & Σποράδων τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ αναφορικά με το 

αίτημα οριοθέτηση̋ των πληγεισών περιοχών του Δήμου Ζαγορά̋-Μουρεσίου από το συμβάν του 

θέματο̋ (αρ.πρωτ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.7918/04.07.2018). 

32. Τι̋ αυτοψίε̋ που διενήργησαν κλιμάκια μηχανικών τη̋ Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. στα πληγέντα από τι̋ 

κατολισθήσει̋ του Φεβρουαρίου 2018 κτίρια του Δήμου Ζαγορά̋ και τι̋ τεχνικέ̋ εκθέσει̋ τι̋ 

οποίε̋ υπέβαλαν (αρ.πρωτ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.– Κ.Ε.: 2676/02.03.2018, 3091/12.03.2018, 4232/16.04.2018, 

4748/30.04.2018, 14656/12.12.2018). 

33. Το με αριθμ. 8756/23.08.2019 έγγραφο του Δήμου Ζαγορά̋-Μουρεσίου τη̋ Περιφέρεια̋ 

Θεσσαλία̋ με το οποίο διαβίβασαν συνημμένα στην υπηρεσία μα̋ την έκθεση τη̋ Ελληνική̋ 

Αρχή̋ Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) με τίτλο «Τεχνικογεωλογική έρευνα 

οριοθέτηση̋ πληγεισών περιοχών του Δήμου Ζαγορά̋-Μουρεσίου από τι̋ κατολισθήσει̋ του 

2018», αποτελούμενη από 10 τεύχη και χάρτε̋ οριοθέτηση̋ των πληγεισών και επαπειλούμενων 

περιοχών σε κλ.1:1000 (αρ.πρωτ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.9150/04.09.2019). 
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34. Την αριθμ. 1348/12.11.2019 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων τη̋ Γενική̋ 

Διεύθυνση̋  Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  (αριθ.  

πρωτ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε. 11469/14.11.2019). 

35. Το αριθμ. ΔΝΣα/83237/ΦΝ456ε έγγραφο τη̋ Δ/νση̋ Νομοθετικού Συντονισμού τη̋ Γενική̋ Δ/νση̋ 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αριθ. πρωτ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. -Κ.Ε. 

11655/19.11.2019).  

36. Το αριθμ. 83117/6303 έγγραφο του Τμήματο̋ Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών 

Ενισχύσεων τη̋ Δ/νση̋ Προϋπ/σμού & Δημοσιονομικών Αναφορών τη̋ Γεν. Δ/νση̋ Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (αριθ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 

11639/19.11.2019).   

37. Τι̋ έκτακτε̋ στεγαστικέ̋ και λοιπέ̋ ανάγκε̋, που έχουν δημιουργηθεί στου̋ κατοίκου̋ του Δήμου 

Ζαγορά̋-Μουρεσίου τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Μαγνησία̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋, από τι̋ 

κατολισθήσει̋ του Φεβρουαρίου 2018, οι οποίε̋ χαρακτηρίστηκαν ω̋ φυσικέ̋ καταστροφέ̋. 

38. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία̋ για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) και το γεγονό̋ ότι από τι̋ 

διατάξει̋ τη̋ παρούσα̋ προκαλούνται οι ακόλουθε̋ δαπάνε̋: 

Α) Σε βάρο̋ του Προγράμματο̋ Δημοσίων Επενδύσεων τη̋ ΣΑΕ 069 δαπάνη ύψου̋ 1.454.629 € 

περίπου για την παροχή τη̋ Δωρεάν Κρατική̋ Αρωγή̋ και των εξόδων κίνηση̋ των 

μηχανικών. 

 Β) Σε βάρο̋ του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’/178) δαπάνη ύψου̋ 180.600 € περίπου για την 

κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων. 

 και επειδή, 

· από τι̋ κατολισθήσει̋ του Φεβρουαρίου 2018 προκλήθηκαν ζημιέ̋ σε κτίρια του Δήμου 

Ζαγορά̋-Μουρεσίου τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Μαγνησία̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋  

· έχει συνταχθεί έκθεση τη̋ Ελληνική̋ Αρχή̋ Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

(Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) με τίτλο «Τεχνικογεωλογική έρευνα οριοθέτηση̋ πληγεισών περιοχών του Δήμου 

Ζαγορά̋-Μουρεσίου από τι̋ κατολισθήσει̋ του 2018», αποτελούμενη από 9 τεύχη (ένα Γενικό 

τεύχο̋ (Α) και οκτώ τεύχη (Β1-Β8) που αντιστοιχούν σε οκτώ Τοπικέ̋ Κοινότητε̋ του Δήμου) και 

χάρτε̋ οριοθέτηση̋ των πληγεισών και επαπειλούμενων περιοχών σε κλ.1:1000 

 

 

 

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ 

1.1  Εφαρμόζουμε αναλόγω̋ τι̋ διατάξει̋ τη̋ από 28.7.1978 Πράξεω̋ Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περί αποκαταστάσεω̋ ζημιών εκ σεισμών 1978 ει̋ περιοχή Βορ. Ελλάδο̋ κλπ.», η οποία 

κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με του̋ νόμου̋ 867/1979 (Α’ 24), 1048/1980 (Α’ 

101), 1133/1981 (Α’54) και 1190/1981 (Α’203), όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 

(Α’25) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) καθώ̋ και τι̋ σχετικέ̋ 

κανονιστικέ̋ πράξει̋ που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων λόγω 

των κατολισθήσεων του Φεβρουαρίου 2018 στι̋ περιοχέ̋ του Δήμου Ζαγορά̋-Μουρεσίου τη̋ 

Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Μαγνησία̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋, που απεικονίζονται ω̋ 
πληγείσε̋ και επαπειλούμενε̋ βάσει των από Μαΐου 2019 χαρτών οριοθέτηση̋ τη̋ Ελληνική̋ 
Αρχή̋ Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), οι οποίοι και επισυνάπτονται 
(βλ.παράρτημα).  Οι πληγείσε̋ και επαπειλούμενε̋ περιοχέ̋ του Δήμου Ζαγορά̋-Μουρεσίου από 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
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το συμβάν του θέματο̋, σύμφωνα με του̋ προαναφερόμενου̋ χάρτε̋ οριοθέτηση̋, είναι οι 

ακόλουθε̋:   

       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΓΟΡΑΣ 

· Δημοτική Κοινότητα Ζαγορά̋ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΖ-1, περιοχή εξέταση̋ 2α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΖ-2, περιοχή εξέταση̋ 2β 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΖ-3, περιοχή εξέταση̋ 2γ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΖ-4, περιοχή εξέταση̋ 2δ 

· Τοπική Κοινότητα Μακρυρράχη̋ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΡ-1, περιοχή εξέταση̋ 3α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΡ-2, περιοχή εξέταση̋ 3β 

· Τοπική Κοινότητα Πουρίου  
Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΠ-1, περιοχή εξέταση̋ 1α  

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΠ-2, περιοχή εξέταση̋ 1β και 1γ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

· Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Πηλίου 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-01, περιοχή εξέταση̋ 5α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-02, περιοχή εξέταση̋ 5β 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-03, περιοχή εξέταση̋ 5γ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-04, περιοχή εξέταση̋ 5δ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-05, περιοχή εξέταση̋ 5ε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-06, περιοχή εξέταση̋ 5στ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-07, περιοχή εξέταση̋ 5ζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-08, περιοχή εξέταση̋ 5η 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-09, περιοχή εξέταση̋ 5θ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-10, περιοχή εξέταση̋ 5ι 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-11, περιοχή εξέταση̋ 5κ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-12, περιοχή εξέταση̋ 5λ 

· Τοπική Κοινότητα Ανηλίου 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΑ-1, περιοχή εξέταση̋ 4α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΑ-2, περιοχή εξέταση̋ 4β και 4ε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΑ-3, περιοχή εξέταση̋ 4γ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΑ-4, περιοχή εξέταση̋ 4ζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΑ-5, περιοχή εξέταση̋ 4δ και 4στ 

· Τοπική Κοινότητα Κισσού 

              Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΚ-1, περιοχή εξέταση̋ 6α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΚ-2, περιοχή εξέταση̋ 6β 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΚ-3, περιοχή εξέταση̋ 6γ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΚ-4, περιοχή εξέταση̋ 6δ 

· Τοπική Κοινότητα Μουρεσίου 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-1, περιοχή εξέταση̋ 7α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-2, περιοχή εξέταση̋ 7β 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-3, περιοχή εξέταση̋ 7γ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-4, περιοχή εξέταση̋ 7δ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-5, περιοχή εξέταση̋ 7ε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-6, περιοχή εξέταση̋ 7στ 



    

6 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-7, περιοχή εξέταση̋ 7ζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-8, περιοχή εξέταση̋ 7η 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-9, περιοχή εξέταση̋ 7θ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-10 περιοχή εξέταση̋ 7ι 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-11, περιοχή εξέταση̋ 7κ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-12, περιοχή εξέταση̋ 7λ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-13, περιοχή εξέταση̋ 7μ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-14, περιοχή εξέταση̋ 7ν 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-15, περιοχή εξέταση̋ 7ξ 

· Τοπική Κοινότητα Τσαγκαράδα̋ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-01, περιοχή εξέταση̋ 8α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-02, περιοχή εξέταση̋ 8β 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-03, περιοχή εξέταση̋ 8δ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-04, περιοχή εξέταση̋ 8ζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-05, περιοχή εξέταση̋ 8η 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-06, περιοχή εξέταση̋ 8θ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-07, περιοχή εξέταση̋ 8ι 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-08, περιοχή εξέταση̋ 8ια 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-09, περιοχή εξέταση̋ 8ιγ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-10, περιοχή εξέταση̋ 8ιε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-11, περιοχή εξέταση̋ 8ε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-12, περιοχή εξέταση̋ 8ιβ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-13, περιοχή εξέταση̋ 8ιδ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-14, περιοχή εξέταση̋ 8ιζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-15, περιοχή εξέταση̋ 8ιη 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-16, περιοχή εξέταση̋ 8ιθ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-17, περιοχή εξέταση̋ 8ιστ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-18, περιοχή εξέταση̋ 8κα 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-19, περιοχή εξέταση̋ 8κβ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-20, περιοχή εξέταση̋ 8κγ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-21, περιοχή εξέταση̋ 8κδ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-22, περιοχή εξέταση̋ 8κ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-23, περιοχή εξέταση̋ 8κε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-24, περιοχή εξέταση̋ 8κζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-25, περιοχή εξέταση̋ 8κη 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-26, περιοχή εξέταση̋ 8κθ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-27, περιοχή εξέταση̋ 8κστ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-28, περιοχή εξέταση̋ 8λα 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-29, περιοχή εξέταση̋ 8λβ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-30, περιοχή εξέταση̋ 8λγ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-31, περιοχή εξέταση̋ 8λ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-32, περιοχή εξέταση̋ 8στ 
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Οι προαναφερόμενε̋ κατολισθήσει̋ ορίζονται ω̋ φυσική καταστροφή. 

1.2 Το έργο τη̋ αποκατάσταση̋ των κτιρίων από τι̋ κατολισθήσει̋ του Φεβρουαρίου 2018 που 

έπληξε τι̋ προαναφερόμενε̋ περιοχέ̋, αναλαμβάνει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε. η οποία εφεξή̋ στην 

παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία», για το υπόψη έργο. 

1.3 Η αρμόδια Υπηρεσία, για το έργο τη̋ αποκατάσταση̋ των ζημιών των κτιρίων από τι̋ 

προαναφερόμενε̋ κατολισθήσει̋, δύναται να λάβει υπόψη τι̋ Τεχνικέ̋ Εκθέσει̋ που 

συντάχθηκαν από του̋ μηχανικού̋ τη̋. 

2.     ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

2.1 Ο/Η ιδιοκτήτη̋/-τρια (ψιλό̋ κύριο̋, επικαρπωτή̋ ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η 

διαχειριστή̋/-τρια (σε περίπτωση διηρημένη̋ ιδιοκτησία̋) κτιρίου που έχει πληγεί από τι̋ 

προαναφερόμενε̋ κατολισθήσει̋, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεση̋ 

αυτοψία̋, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για διενέργεια αυτοψία̋ στο 

πληγέν κτίριο, εντό̋ προθεσμία̋ έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋ στην 

εφημερίδα τη̋ Κυβερνήσεω̋. 

Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλου̋ ιδιοκτησία̋, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίε̋ 

του πληγέντο̋ κτιρίου. Οι φωτογραφίε̋ θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/τη̋ 

ιδιοκτήτη/-τρια̋. 

2.2 α) Οι ενδιαφερόμενοι/-ε̋ που επιθυμούν να ανακατασκευάσουν το πληγέν κτίριό του̋ ή να 

προβούν σε αυτοστέγαση ή αποπεράτωση σε θέση εκτό̋ των ορίων τη̋ οριοθετημένη̋ με την 

παρούσα απόφαση περιοχή̋ και εντό̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Μαγνησία̋, εφόσον το κτίριο 

είναι κατεδαφιστέο ή δομημένο από ευτελή υλικά, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση 

Στεγαστική̋ Συνδρομή̋ (Σ.Σ.) (άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή) με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία, ευθύ̋ μετά την ημερομηνία έκδοση̋ τη̋ έκθεση̋ 
χαρακτηρισμού του κτιρίου και μέχρι ένα (1) έτο̋ από την έγγραφη ενημέρωσή του̋, από την 
αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση 

των κατολισθητικών φαινομένων, όπω̋ αυτά έχουν προταθεί στι̋ προαναφερόμενε̋ μελέτε̋.  

 β) Οι ενδιαφερόμενοι/-ε̋ που επιθυμούν να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν το πληγέν 

κτίριό του̋ στην ίδια θέση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση Στεγαστική̋ Συνδρομή̋ 
(Σ.Σ.) (άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια 
Υπηρεσία, εντό̋ προθεσμία̋ ενό̋ (1) έτου̋ από την έγγραφη ενημέρωσή του̋, από την αρμόδια 
Υπηρεσία για την ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση των 

κατολισθητικών φαινομένων, όπω̋ αυτά έχουν προταθεί στι̋ προαναφερόμενε̋ μελέτε̋.  

 

3.   ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

3.1 Στι̋ περιοχέ̋ που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία 
Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) ίση με το κόστο̋ ανακατασκευή̋ ή επισκευή̋ των κτιρίων που έχουν 

υποστεί βλάβε̋ από τι̋ προαναφερόμενε̋ κατολισθήσει̋.  

Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. ανακατασκευή̋, δύναται να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά 

έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου) ή  για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου. 

3.2 Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτε̋/-τριε̋ οι οποίοι/-ε̋ την ημέρα του συμβάντο̋ έχουν την πλήρη 

ή τη ψιλή κυριότητα κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβε̋ από τι̋ κατολισθήσει̋ του θέματο̋ και 

χρήζουν επισκευή̋ ή ανακατασκευή̋. 

3.3  H Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια 
Υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα 

στου̋/στι̋ δικαιούχου̋ δανειολήπτε̋/-τριε̋.  



    

8 

3.4 Σε περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/-τρια ανήκαν την ημέρα του συμβάντο̋, 

περισσότερε̋ τη̋ μία̋ ιδιοκτησίε̋ λειτουργικά ανεξάρτητε̋ ω̋ προ̋ τη χρήση, είτε αυτέ̋ 

αποτελούν διηρημένε̋ ιδιοκτησίε̋, είτε όχι, Δ.Κ.Α. δικαιούται μόνο για μία από αυτέ̋, την οποία 

επιλέγει ο/η ίδιο̋/-α με υπεύθυνη δήλωσή του/τη̋. Για τι̋ υπόλοιπε̋ ιδιοκτησίε̋ χορηγείται το 

σύνολο τη̋ Σ.Σ. εξολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ.  

Κατ΄ εξαίρεση των προαναφερόμενων, Δ.Κ.Α. και Α.Δ. δικαιούται ο/η ιδιοκτήτη̋/-τρια για όλε̋ τι̋ 

ιδιοκτησίε̋ κτιρίων  Ιερών Ναών (όχι ιδιωτικοί Ναοί) καθώ̋ και κτιρίων κοινωφελού̋ χρήση̋, που 

ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή  σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα. 

3.5 Για κατοικίε̋ χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ. 
ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία. 

Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων προσμετρώνται: 

i) Βοηθητικοί χώροι κατοικία̋ (οικιακέ̋ αποθήκε̋) που βρίσκονται εντό̋ του κτιρίου 

ii) Βοηθητικοί χώροι κατοικία̋ (χώροι υγιεινή̋ και μαγειρεία) που βρίσκονται εντό̋ του κτιρίου ή 

και εκτό̋ αλλά εντό̋ οικοπέδου 

iii) Κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του ποσοστού τη̋ ιδιοκτησία̋ επί του οικοπέδου. 

3.6 Για αποθήκε̋, στάβλου̋, αγροικίε̋ εποχιακή̋ χρήση̋ και κλειστού̋ χώρου̋ στάθμευση̋ 
(parking), χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 τ.μ. ανά 

ανεξάρτητη ιδιοκτησία. 

3.7 Για κτίρια επαγγελματική̋ χρήση̋, επαγγελματικέ̋ αποθήκε̋ και κτηνοτροφικέ̋ μονάδε̋, εάν το 

εμβαδόν των κλειστών χώρων είναι πάνω από 150 τ.μ. (προσμετρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι 

που αναλογούν βάσει του ποσοστού τη̋ ιδιοκτησία̋ επί του οικοπέδου) θα διαιρείται σε τμήματα 

των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώ̋, μετά την ω̋ άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματο̋, αν έχει 

επιφάνεια μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. 
ανάλογα με το εμβαδόν του. 

Κάθε τμήμα με εμβαδόν μέχρι 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ω̋ ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ω̋ εκ τούτου 

για το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται κατά 80% από Δ.Κ.Α. και κατά 20% από Α.Δ., ενώ για τα 

υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ. 

3.8  Για Ιερού̋ Ναού̋, κτίρια κοινωφελού̋ χρήση̋ που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε 

Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα χορηγείται Σ.Σ. για το εμβαδόν των 

κλειστών χώρων του κτιρίου. 

3.9 Για κωδωνοστάσια χορηγείται Σ.Σ. για το εμβαδόν που προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού 
κάτοψη̋ του κωδωνοστασίου με το αποτέλεσμα τη̋ διαίρεση̋ του ύψου̋ του κωδωνοστασίου 
(Η) με το ύψο̋ h=3,00μ. Το ύψο̋ (Η) ορίζεται ω̋ η απόσταση από την έδραση του κωδωνοστασίου 

(συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπογείου) έω̋ το ανώτατο σημείο τη̋ πλάκα̋ επικάλυψη̋/τρούλου 

αυτού. 

3.10Για κτίρια, τα οποία χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή μνημεία, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευση̋ 

τη̋ απόφαση̋ χαρακτηρισμού, χορηγείται Σ.Σ. ω̋ ακολούθω̋: 

α) σε κτίρια που χαρακτηρίζεται διατηρητέα μόνο η όψη, χορηγείται Σ.Σ. για το εμβαδόν των 

κλειστών χώρων του κτιρίου όπω̋ αυτό καθορίζεται στι̋ προαναφερόμενε̋ παραγράφου̋, 

ανάλογα με τη χρήση του. 

β) σε κτίρια, που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή μνημεία στο σύνολό του̋, χορηγείται Σ.Σ. για το 

εμβαδόν των κλειστών χώρων του κτιρίου. 

 

3.11  Στι̋ περιπτώσει̋ που δεν χορηγείται στον/στη δικαιούχο δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα ή ο/η  

ίδιο̋/-α δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη Δ.Κ.Α. από την αρμόδια Υπηρεσία. 
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3.12 Δε χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋:  
        α) σε κτίρια που πριν την αρχική εκδήλωση τη̋ κατολίσθηση̋ ήταν εγκαταλειμμένα  κατά την 

κρίση τη̋ αρμόδια̋ Υπηρεσία̋.  
Εγκαταλειμμένο κτίριο, είναι το κτίριο το οποίο παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψη̋ 

όπω̋ π.χ. έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβε̋ στα δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα 

κ.λπ.), που εμφανώ̋ προϋπήρχαν τη̋ κατολίσθηση̋ και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.  

Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλελειμμένου πρέπει το κτίριο να 

ήταν στοιχειωδώ̋ κατοικήσιμο πριν το συμβάν και ο/η ιδιοκτήτη̋/-τρια να προσκομίσει 

στοιχεία που ενισχύουν την άρση του εγκαταλειμμένου όπω̋ δηλώσει̋ (Ε1), (Ε2), (Ε9), 

Βεβαιώσει̋ Οργανισμών Κοινή̋ Ωφελεία̋ (Ο.Κ.Ω.), των τελευταίων τριών (3) προηγούμενων 

ετών από την κατολίσθηση. 

        β) σε κτίρια πρόχειρη̋ κατασκευή̋ (π.χ. κτίρια από φύλλα λαμαρίνα̋, φύλλα μοριοσανίδα̋, 

κ.λπ.). 

3.13 Στι̋ περιπτώσει̋ κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσει̋ (κτιρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν ή σε 

φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά ή σε εταιρείε̋), οι 

ενισχύσει̋ χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 651/2014, 702/2014 και 1388/2014 εφόσον 

πληρούνται όλε̋ οι προβλεπόμενε̋ προϋποθέσει̋.  

Ω̋ επιχείρηση, νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική τη̋ μορφή, που ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτέ̋ περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα 

και οικογενειακέ̋ επιχειρήσει̋ που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώ̋ και 

προσωπικέ̋ εταιρείε̋ ή ενώσει̋ προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική 

δραστηριότητα. Επισημαίνονται ιδίω̋ τα ακόλουθα: 

α) Η Σ.Σ. και τυχόν άλλε̋ πληρωμέ̋ που λαμβάνει ο δικαιούχο̋ για την αποκατάσταση των 

ζημιών των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 100% του κόστου̋ αποκατάσταση̋ τη̋ ζημία̋ 

(επιλέξιμε̋ δαπάνε̋), ήτοι του κόστου̋ επισκευή̋ ή ανακατασκευή̋ του κτιρίου, όπω̋ αυτό 

εκτιμάται από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στι̋ ενότητε̋ 4 και 6, όπω̋ 

αυτό αποδεικνύεται από τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, παραστατικά και στοιχεία.  Σε 

αντίθετη περίπτωση περικόπτεται αναλόγω̋ η Σ.Σ. και επιστρέφεται εντόκω̋ από τον/την 

δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί. 

β) Βάσει τη̋ παρούσα̋, χορηγείται Σ.Σ. στου̋/στι̋ ιδιοκτήτε̋/-τριε̋ ακινήτων για την 

αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν έχει εγκριθεί η λήψη αποζημίωση̋ από άλλον δημόσιο 

φορέα για τι̋ ίδιε̋ ζημιέ̋. 

γ) Η Έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευή̋ ή Αποπεράτωση̋ ή Αυτοστέγαση̋ καθώ̋ και η Άδεια 

Επισκευή̋ του πληγέντο̋ κτιρίου, πρέπει να χορηγείται εντό̋ τεσσάρων (4) ετών από την 

εκδήλωση του γεγονότο̋, σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφο̋ 3 του Κανονισμού 651/2014. 

Εντό̋ του ίδιου χρονικού διαστήματο̋, πρέπει να συνάπτεται η δανειακή σύμβαση με τα 

πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείου. 

Ειδικά στι̋ περιπτώσει̋ κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσει̋ που δραστηριοποιούνται στην 

πρωτογενή γεωργική παραγωγή καθώ̋ και στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 

προϊόντων αλιεία̋ και υδατοκαλλιέργεια̋, το σύνολο τη̋ Σ.Σ. καταβάλλεται εντό̋ τεσσάρων (4) 

ετών από την εκδήλωση του γεγονότο̋, σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφο̋ 4, του 

Κανονισμού 702/2014 και το άρθρο 44, παράγραφο̋ 4, του Κανονισμού 1388/2014.  

δ) Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη χορήγηση τη̋ Σ.Σ. διατηρούνται για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την καταβολή τη̋ τελευταία̋ δόση̋ τη̋ 

Δ.Κ.Α. ή του Α.Δ.. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στα πιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν τα 

σχετικά δάνεια. 

ε) Σε περίπτωση που η δικαιούχο̋ ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των 
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ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 των Κανονισμών 651/2014, 702/2014 και 1388/2014,                 

η αρμόδια για το σκοπό αυτό Υπηρεσία δημοσιεύει τι̋ πληροφορίε̋ που αναφέρονται                

στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο                       

τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋ για τι̋ κρατικέ̋ ενισχύσει̋ 

(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/), για λόγου̋ 

διαφάνεια̋, το αργότερο εντό̋ έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκριση̋ χορήγηση̋ τη̋ Σ.Σ., 

όπω̋ προβλέπεται στην υποπαράγραφο Β11 του ν. 4152/2013.  

στ) Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχο̋  τη̋ Σ.Σ. υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τη̋ 

ζημία̋ για την οποία επιδοτήθηκε και να καταθέσει τα σχετικά, κατά περίπτωση, αποδεικτικά 

έγγραφα. Σε περίπτωση που από τα εν λόγω έγγραφα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστο̋ 

αποκατάσταση̋ τη̋ ζημία̋ υπολείπεται τη̋ Σ.Σ., περικόπτεται αναλόγω̋ η Σ.Σ. και 

επιστρέφεται από τον δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί.    

ζ) Στο ανωτέρω πραγματικό κόστο̋ αποκατάσταση̋ δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρο̋ 

Προστιθέμενη̋ Αξία̋ (Φ.Π.Α.), εκτό̋ εάν δεν είναι ανακτήσιμο̋ βάσει τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ 

για το Φ.Π.Α.. 

3.14 Οι κοινέ̋ υπουργικέ̋ αποφάσει̋ αναρτώνται στο διαδίκτυο βάσει του ν. 3861/2010 (Α΄112)            

«Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ 

και άλλε̋ διατάξει̋» και επίση̋ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα τη̋ Κυβερνήσεω̋ βάσει του ν. 

3469/2006 (Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερί̋ τη̋ Κυβερνήσεω̋ και λοιπέ̋ διατάξει̋».  

3.15 Δεν είναι επιλέξιμε̋ οι δαπάνε̋ αποκατάσταση̋ ζημιών οι οποίε̋ δεν προκλήθηκαν ω̋ άμεσο 

επακόλουθο του συμβάντο̋ του θέματο̋. 

 

4.     ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  

4.1 Δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίων είναι οι ιδιοκτήτε̋/-τριε̋ των κτιρίων: 

   α) που έχουν χαρακτηριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία ω̋ Επικινδύνω̋ ετοιμόρροπα (Ε.Ε.) ή    
Ολοσχερώ̋ κατεστραμμένα 

β) που κατεδαφίστηκαν αμέσω̋ μετά το συμβάν με εντολή Δημόσια̋ ή Δημοτική̋ Αρχή̋ για 

λόγου̋ δημόσια̋ ασφάλεια̋, χωρί̋ να έχει προηγηθεί τη̋ κατεδάφιση̋ αυτοψία από την 

αρμόδια Υπηρεσία.  

O/Η ιδιοκτήτη̋/-τρια έχει υποβάλει εμπρόθεσμα (σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» 

τη̋ παρούσα̋) αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για έκδοση Βεβαίωση̋ Καθορισμού 
Δικαιούχου Στεγαστική̋ Συνδρομή̋ για Ανακατασκευή, συνοδευόμενη επιπλέον με τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

i. Παραστατικά στοιχεία διαπίστωση̋ τη̋ ύπαρξη̋ του κτιρίου (π.χ. φωτογραφίε̋, 

ορθοφωτογραφίε̋, αεροφωτογραφίε̋) 

ii. Παραστατικά διαπίστωση̋ του εμβαδού και τη̋ χρήση̋ του (π.χ. οικοδομική άδεια, τίτλοι 

ιδιοκτησία̋, στοιχεία κτηματολογίου, αποδείξει̋ Ο.Κ.Ω., δήλωση περιουσιολογίου (Ε9) ΔΟΥ 

κ.λπ.). 

iii. Στοιχεία ότι το κτίριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο (π.χ. αποδείξει̋ Ο.Κ.Ω., Δημοτικών τελών, 

Κοινοτικών τελών, έντυπα Ε1 και Ε2 ΔΟΥ, κ.λπ.). 

Η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει απόφαση Προϊσταμένου στην οποία περιγράφεται το πληγέν 

κτίριο, η χρήση και το εμβαδόν αυτού. Επισημαίνεται ότι απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωση̋ 
τη̋ Δημόσια̋ ή Δημοτική̋ Αρχή̋ ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτιρίου για 
λόγου̋ δημόσια̋ ασφάλεια̋. 

γ) που είναι δομημένα από Ευτελή Υλικά (Ε.Υ.) (ωμοπλίνθου̋ ή μη διαμορφωμένου̋ λίθου̋ 

μικρή̋ διατομή̋ με συνδετικό υλικό αργιλώδε̋) τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί Ε.Ε. αλλά οι 

ζημιέ̋ που προκλήθηκαν από την κατολίσθηση δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση τη̋ 
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αρμόδια̋ Υπηρεσία̋, ουσιαστική̋ αποκατάσταση̋, δηλαδή επισκευή̋ που να εξασφαλίζει την 

αναγκαία αντισεισμική αντοχή του̋.  

4.2  Η ανακατασκευή των κτιρίων γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε το προ̋ αποκατάσταση κτίριο 

(εφόσον επιτρέπεται η δόμηση) ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησία̋ του δικαιούχου εντό̋ τη̋ ίδια̋ 
Περιφερειακή̋ Ενότητα̋.  

4.3  Χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευή̋ κτιρίου λαμβάνοντα̋ υπόψη τα αναφερόμενα στο κεφ. 3 τη̋ 

παρούσα̋ απόφαση̋ και σύμφωνα με τα παρακάτω:  

α) για κατοικίε̋, το ποσό των € 1.000 ανά τ.μ.  
β) για κτίρια επαγγελματική̋ χρήση̋, κοινωφελού̋ χρήση̋ που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.,  

Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα, το ποσό των € 500 ανά τ.μ.  
γ) για κτηνοτροφικέ̋ μονάδε̋ και επαγγελματικέ̋ αποθήκε̋, το ποσό των € 400 ανά τ.μ.  
δ) για αποθήκε̋, στάβλου̋, αγροικίε̋ εποχιακή̋ χρήση̋ και κλειστού̋ χώρου̋ στάθμευση̋ 

(parking), το ποσό των € 300 ανά τ.μ.  
ε) για Ιερού̋ Ναού̋, το ποσό των € 850 ανά τ.μ.  

     στ) για κωδωνοστάσια, το ποσό των € 400 ανά τ.μ. 
ζ) για Pilotis (η οποία συμπεριλαμβάνεται στου̋ κοινόχρηστου̋ χώρου̋), 30% τη̋ εκάστοτε  

ισχύουσα̋ τιμή̋ μονάδα̋ για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.  

η) για υπόγειου̋ χώρου̋, όπω̋ αυτοί ορίζονται από τον Ν.Ο.Κ., 70% τη̋ εκάστοτε ισχύουσα̋ 

τιμή̋ μονάδα̋ για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.  

θ) για κατασκευέ̋ βοηθητική̋ χρήση̋ στο δώμα οικοδομών (οι οποίε̋ συμπεριλαμβάνονται 

στου̋ κοινόχρηστου̋ χώρου̋ π.χ. απολήξει̋ κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων κ.λπ.), 50% τη̋ 

εκάστοτε ισχύουσα̋ τιμή̋ μονάδα̋ για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. 

   ι) για κτίρια που η κατασκευή του̋ δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την εκδήλωση τη̋ κατολίσθηση̋, 

χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που είχαν εκτελεστεί, βάσει πίνακα τη̋ 

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 

  κ)για κτίρια, τα οποία χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή μνημεία σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 

δημοσίευση̋ τη̋ απόφαση̋ χαρακτηρισμού και κρίνονται κατεδαφιστέα και εφόσον μετά την 
κατεδάφιση του κτιρίου δεν αίρεται ο χαρακτηρισμό̋ του ω̋ διατηρητέου ή μνημείου, 

χορηγείται Σ.Σ. ω̋ ακολούθω̋: 

i) σε κτίρια που χαρακτηρίζεται διατηρητέα μόνο η όψη, το ποσό τη̋ ανακατασκευή̋ τη̋ όψη̋ 

υπολογίζεται με χρήση του τιμολογίου επισκευή̋ τη̋ υπηρεσία̋ για διατηρητέα κτίρια και το 

ποσό τη̋ ανακατασκευή̋ του υπόλοιπου κτιρίου με τι̋ ισχύουσε̋ τιμέ̋ μονάδα̋ 

ανακατασκευή̋ ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.   

ii)σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή μνημεία στο σύνολό του̋, το ποσό τη̋ 

ανακατασκευή̋ του κτιρίου υπολογίζεται με τι̋ ισχύουσε̋ τιμέ̋ μονάδα̋ ανακατασκευή̋ 

ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, προσαυξημένε̋ κατά 20%.   

4.4  Ο/Η δικαιούχο̋, προκειμένου να του/τη̋ χορηγηθεί το σύνολο τη̋ Σ.Σ., υποχρεούται να 

ανακατασκευάσει κτίριο εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το 75% του εμβαδού (ή του όγκου στι̋ 

περιπτώσει̋ επαγγελματικών χώρων) με βάση το οποίο υπολογίστηκε η Σ.Σ.  
Στην περίπτωση που το ανακατασκευαζόμενο κτίριο έχει εμβαδόν μικρότερο του 

προαναφερόμενου εμβαδού, η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά ω̋ προ̋ το εμβαδόν για το οποίο 
η Σ.Σ. θα χορηγείτο ολόκληρη. 

 

ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  

5.1 Εγκρίνεται όπω̋ η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου που έχει υποστεί βλάβε̋ από τι̋ κατολισθήσει̋ 

του θέματο̋ να χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό 

ανέγερση κτιρίου).  
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Το αγοραζόμενο κτίριο θα πρέπει:  

α) να είναι εντό̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Μαγνησία̋ 

β)να είναι νομίμω̋ υφιστάμενο προ του 1955 ή να έχει κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια η 
οποία έχει υλοποιηθεί,  
γ)να μην έχει κριθεί ακατάλληλο προ̋ χρήση, από την αρμόδια Υπηρεσία.  

Επισημαίνεται ότι: 

· Στι̋ περιπτώσει̋ αγοραπωλησία̋ μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων-

γιαγιάδων και εγγονών δεν χορηγείται Σ.Σ.. 

· Στι̋ περιπτώσει̋ που το κτίριο στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση είναι προ του 

1955, η στατική επάρκεια του κτιρίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτε̋ Πολιτικού̋ 

Μηχανικού̋. 

· Για να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό τη̋ υπολογιζόμενη̋ Σ.Σ., το νέο κτίριο θα πρέπει να έχει 

εμβαδό ίσο τουλάχιστον με το 75% του εμβαδού που υπολογίστηκε η Σ.Σ.. Στι̋ περιπτώσει̋ 

που το εμβαδόν του νέου κτιρίου είναι μικρότερο του προαναφερόμενου εμβαδού, η Σ.Σ. θα 
υπολογίζεται αναλογικά ω̋ προ̋ το εμβαδόν για το οποίο η Σ.Σ. θα χορηγείτο ολόκληρη. 

· Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο 

αγοραπωλησία̋ τίμημα καθώ̋ και την αντικειμενική αξία του ακινήτου. 

5.2. Εγκρίνεται όπω̋ η Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου που έχει υποστεί βλάβε̋ από τι̋ κατολισθήσει̋ 

του θέματο̋ χρησιμοποιηθεί για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου που βρίσκεται είτε στο ίδιο 

οικόπεδο που υπήρχε το προ̋ ανακατασκευή κτίριο (εφόσον επιτρέπεται η δόμηση) ή σε άλλο 

οικόπεδο ιδιοκτησία̋ του δικαιούχου εντό̋ τη̋ ίδια̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋. Επισημαίνεται ότι 

η Σ.Σ. χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση 

του κτιρίου, βάσει πίνακα τη̋ Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.. 
 

6.    ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

6.1  Δικαιούχοι Σ.Σ. για επισκευή κτιρίων είναι οι ιδιοκτήτε̋ των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την 

αρμόδια Υπηρεσία ω̋ επισκευάσιμα και βρίσκονται εντό̋ των κατάλληλα γεωλογικά περιοχών. 

6.2  Για την επισκευή όλων των κτιρίων, η Σ.Σ. υπολογίζεται ανάλογα με τι̋ ζημιέ̋ που παρουσιάζει το 

κτίριο και σύμφωνα με το Τιμολόγιο Επισκευών το οποίο έχει εγκριθεί με την οικ. 

6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει 

με την υπ’ αρ. 11756/Δ5/16.10.2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4776) 

(διόρθωση σφάλματο̋ Β’ 5988/31.12.2018). Απαραίτητη προϋπόθεση το κτίριο να χρησιμοποιείται 

και οι ζημιέ̋ να προέρχονται από την κατολίσθηση και όχι από εγκατάλειψη.  

6.3  Χορηγείται Σ.Σ. επισκευή̋ κτιρίου λαμβάνοντα̋ υπόψη τα αναφερόμενα στο κεφ. 3 τη̋ παρούσα̋ 

απόφαση̋ και σύμφωνα με τα παρακάτω: 

· Το ανώτατο όριο τη̋ χορηγούμενη̋ Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβε̋ στα φέροντα και 
μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 450 ανά τ.μ.   

· Το ανώτατο όριο τη̋ χορηγούμενη̋ Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβε̋ στα μη φέροντα 
στοιχεία, καθορίζεται σε € 250 ανά τ.μ.  

· Για κτίρια που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα ή μνημεία στο σύνολό του̋, σύμφωνα με το 

Φ.Ε.Κ. δημοσίευση̋ τη̋ απόφαση̋ χαρακτηρισμού, τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια τη̋ 
χορηγούμενη̋ Σ.Σ., προσαυξάνονται κατά 20%. 

· Η Σ.Σ. επισκευή̋ δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Σ.Σ. ανακατασκευή̋ του κτιρίου σε περίπτωση 

που αυτό ανακατασκευαζόταν. 

6.4 Οι ιδιοκτήτε̋ των κτιρίων που κρίνονται επισκευάσιμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Σ.Σ., που 

αναλογεί στην επισκευή του πληγέντο̋ κτίσματο̋, για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή 
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αποπεράτωση με του̋ περιορισμού̋ που τίθενται στα προηγούμενα, εφόσον κατεδαφίσουν το 

κτίριο με δικέ̋ του̋ δαπάνε̋. 

6.5  Ειδικότερα για την αποκατάσταση επαγγελματικών χώρων η Σ.Σ. επιτρέπεται να χορηγηθεί, με 

του̋ ίδιου̋ όρου̋ και στου̋/στι̋ μισθωτέ̋/-τριε̋, ή σε όσου̋/-ε̋ έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη 

αιτία αποδεδειγμένα τη νομή ή τη χρήση των εν λόγω χώρων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική 

αίτηση εκ μέρου̋ των ιδιοκτητών/-τριών μέσα σε 45 ημέρε̋ από την έγγραφη ενημέρωσή του̋ 

από την αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων. Μετά την πάροδο των 

45 ημερών το δικαίωμα υποβολή̋ αίτηση̋ για χορήγηση Σ.Σ. μπορεί να ασκηθεί και από τον/την 

ενοικιαστή/-τρια για λογαριασμό του/τη̋ αμελούντο̋/-σα̋ ιδιοκτήτη/-τρια̋. Σε κάθε περίπτωση, η 

υποχρέωση για την καταβολή των δόσεων του δανείου βαρύνει τον/την  ιδιοκτήτη/-τρια. 

 

7.    ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Σ.Σ.)  
A)    Ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτιρίου  

Α1) Το ποσό τη̋ Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό 
ανέγερση), χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε τρει̋ ισόποσε̋ δόσει̋, η πρώτη από τι̋ 

οποίε̋ καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγηση̋ Στεγαστική̋ Συνδρομή̋ και οι επόμενε̋ δύο 

ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή. 

Το ποσό τη̋ Σ.Σ. για αποπεράτωση κτιρίου, χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε δύο 

ισόποσε̋ δόσει̋, η πρώτη από τι̋ οποίε̋ καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγηση̋ Στεγαστική̋ 

Συνδρομή̋ και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οικοδομή. 

A2) Το ποσό τη̋ Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγοράζεται έτοιμο κτίριο, χορηγείται εφάπαξ, με την 

προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγορά̋ και πιστοποιητικού μεταγραφή̋.  

Στι̋ παραπάνω περιπτώσει̋ απαιτείται, η βεβαιωμένη κατεδάφιση του πληγέντο̋ κτιρίου, με μέριμνα 

του ιδιοκτήτη. 

Β)  Επισκευή κτιρίου  

Το ποσό τη̋ Σ.Σ. για επισκευή κτιρίου, χορηγείται σε δύο ισόποσε̋ δόσει̋, η πρώτη από τι̋ οποίε̋ 

καταβάλλεται με την έκδοση τη̋ Άδεια̋ Επισκευή̋ και η δεύτερη με την περαίωση των εργασιών, 

εκτό̋ από τι̋ περιπτώσει̋ που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι € 5.000, οπότε θα χορηγείται 

εφάπαξ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι Σ.Σ. υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

αποκατάσταση̋ των κτιρίων του̋, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για χορήγηση 
Βεβαίωση̋ Περαίωση̋ Εργασιών, εντό̋ του χρόνου ισχύο̋ τη̋ αδεία̋. 

8.  ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ 

Δύνανται να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστική̋ Συνδρομή̋ (Σ.Σ.) οι νέοι/-ε̋ κτήτορε̋ που 

απέκτησαν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων μετά τι̋ κατολισθήσει̋ του θέματο̋, ασχέτω̋ 

του τρόπου αποκτήσεω̋ αυτών.   

Στι̋ περιπτώσει̋ που ο/η προκάτοχο̋ έχει κριθεί δικαιούχο̋ Στεγαστική̋ Συνδρομή̋ θα πρέπει  στη 

συμβολαιογραφική πράξη να μεταβιβάζεται το δικαίωμα τη̋ Στεγαστική̋ Συνδρομή̋ (εξαιρείται η 

περίπτωση τη̋ κληρονομική̋ διαδοχή̋).    

Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) δικαιούται ο/η νέο̋/-α κτήτορα̋ εφόσον: 
α) ο/η προκάτοχο̋ του κτιρίου δικαιούταν να λάβει Δ.Κ.Α. για αυτό  

και 
β) ο/η νέο̋/-α κτήτορα̋ δικαιούται να λάβει Δ.Κ.Α. για το κτίριο σαν να ήταν στην ιδιοκτησία 

του/τη̋ την ημέρα του συμβάντο̋. 
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9. ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Με απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. καθορίζονται οι δυσπρόσιτε̋ περιοχέ̋ (περιοχέ̋ στι̋ οποίε̋ 

δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό η προσκόμιση των υλικών και των μηχανημάτων για την εκτέλεση 

των οικοδομικών εργασιών) και σε αυτέ̋ δίνεται προσαύξηση 20% στι̋ προαναφερόμενε̋ τιμέ̋ Σ.Σ.  

10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Στι̋ περιπτώσει̋ επισκευή̋, η αμοιβή μηχανικού για μελέτη-επίβλεψη μειώνεται στο 50% τη̋ 

αμοιβή̋ που καθορίζεται με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ περί αμοιβών Μηχανικών. 

11. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. 

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευή̋ ή ανακατασκευή̋ κτιρίου ορίζεται σε δεκαπέντε 
(15) χρόνια, η δε εξόφλησή του̋ θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσε̋ εξαμηνιαίε̋ ή ετήσιε̋ 

χρεολυτικέ̋ δόσει̋, η πρώτη από τι̋ οποίε̋ θα καταβληθεί είκοσι τέσσερι̋ (24) μήνε̋ μετά την 

υπογραφή τη̋ δανειστική̋ σύμβαση̋.  

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευή̋ ή ανακατασκευή̋ διατηρητέων κτιρίων ή μνημείων 
ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή του̋ θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσε̋ 

εξαμηνιαίε̋ ή ετήσιε̋ χρεολυτικέ̋ δόσει̋, η πρώτη από τι̋ οποίε̋ θα καταβληθεί είκοσι τέσσερι̋ 

(24) μήνε̋ μετά την υπογραφή τη̋ δανειστική̋ σύμβαση̋.  

Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προ̋ αυτό των εντόκων γραμματίων δημοσίου εξάμηνη̋ 

διάρκεια̋ τη̋ εκάστοτε τελευταία̋ εκδόσεω̋ που χρονικά προηγείται τη̋ έναρξη̋ κάθε περιόδου 

εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίε̋ μονάδε̋ χωρί̋ άλλη 

προσαύξηση για προμήθεια κτλ, επιδοτούμενο κατά 100% από τον λογαριασμό του ν. 128/1975 

(Α’ 178).   

Για του̋ λοιπού̋ όρου̋ και τη διαδικασία σύναψη̋ και χορήγηση̋ των δανείων έχουν εφαρμογή 

οι αντίστοιχε̋ διατάξει̋ που ισχύουν για τη χρηματοδότηση τη̋ οικονομία̋. 

 

12. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Για την ασφάλεια κάθε δανείου, θα εγγράφεται υπέρ του Πιστωτικού Ιδρύματο̋ υποθήκη επί του 

ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του ατόκου 

δανείου ή αντ’ αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον/την δανειολήπτη/-τρια, 

εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο.  

Η υποθήκη μπορεί επίση̋ να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχη̋ αξία̋. 

Για ποσά μέχρι € 10.000 δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκη̋. 

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύναται να χορηγούν δάνεια για την επισκευή ή ανακατασκευή Ιερών 
Ναών πληγέντων από τι̋ κατολισθήσει̋ και στι̋ περιπτώσει̋ που υπάρχει αδυναμία προσφορά̋ 

ακινήτου για εγγραφή υποθήκη̋, προ̋ διασφάλιση του δανείου. Είναι δυνατή η υποθήκευση 

αστικού ακινήτου τη̋ αρμόδια̋ Μητρόπολη̋ που ανήκει ο Ιερό̋ Ναό̋. 

Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για του̋ ιδιωτικού̋ Ναού̋, ω̋ προ̋ του̋ οποίου̋ έχουν εφαρμογή 

οι γενικώ̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋. 

 

13.    ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ  

13.1 Με ειδικό όρο των οικείων δανειστικών συμβάσεων, θα καθορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση 

υποβολή̋ από του̋/τι̋  δικαιούχου̋ δανείων ή του̋/τι̋ νέου̋/-ε̋ κτήτορε̋, ανακριβών 

δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωση̋ των υποχρεώσεων, που θα αναλάβουν με όσα 

προβλέπονται στην παρούσα απόφαση (π.χ. έκδοση βεβαίωση̋ περαίωση̋ εργασιών κ.λπ.) και 

γενικά στι̋ διατάξει̋ που αφορούν στην αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων, θα υπόκεινται 
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πέρα από τι̋ νόμιμε̋ κυρώσει̋ και στι̋ ακόλουθε̋ αθροιστικά: 

α) Κήρυξη ολοκλήρου του ποσού του δανείου ληξιπρόθεσμου και αμέσω̋ απαιτητού από τη 

χορήγησή του. 

β) Κατάπτωση ποινική̋ ρήτρα̋ υπέρ του Δημοσίου, που θα συνομολογείται με τη δανειστική 

σύμβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του ποσού του δανείου. 

γ) Επιστροφή του ποσού των επιδοτούμενων τόκων των δανείων που είχαν καταβληθεί, εντόκω̋, 

με το ισχύον επιτόκιο υπερημερία̋. 

13.2 Το ποσό τη̋ Δ.Κ.Α., σε περίπτωση υποβολή̋ από του̋/τι̋ δικαιούχου̋ ή νέου̋/-ε̋ κτήτορε̋ 

ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωση̋ των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν με 

βάση όσα προβλέπονται στην παρούσα απόφαση  (π.χ. έκδοση βεβαίωση̋ περαίωση̋ εργασιών 

κ.λπ.) και γενικά στι̋ διατάξει̋ που αφορούν στην αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων, θα 

επιστρέφεται εντόκω̋ με επιτόκιο υπερημερία̋ το κοινώ̋ ισχύον για κάθε περίπτωση 

υπερημερία̋.  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα τη̋ Κυβερνήσεω̋ σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 

τη̋ από 26.3.1981 Πράξεω̋ Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με τον ν. 1190/81 (Α’ 203). 

 

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

    

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ 

Οι από τον Μάιο του 2019 ακόλουθοι εβδομήντα έξι (76) χάρτε̋ τη̋ Ελληνική̋ Αρχή̋ Γεωλογικών & 

Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) βάσει των οποίων οριοθετούνται οι πληγείσε̋ και 

επαπειλούμενε̋ περιοχέ̋ του Δήμου Ζαγορά̋-Μουρεσίου τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Μαγνησία̋ τη̋ 

Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋  από τι̋ κατολισθήσει̋ του Φεβρουαρίου 2018.  Αναλυτικά: 

· Δημοτική Κοινότητα Ζαγορά̋ τη̋ Δημοτική̋ Ενότητα̋ Ζαγορά̋ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΖ-1, περιοχή εξέταση̋ 2α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΖ-2, περιοχή εξέταση̋ 2β 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΖ-3, περιοχή εξέταση̋ 2γ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΖ-4, περιοχή εξέταση̋ 2δ 

 

· Τοπική Κοινότητα Μακρυρράχη̋ τη̋ Δημοτική̋ Ενότητα̋ Ζαγορά̋ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΡ-1, περιοχή εξέταση̋ 3α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΡ-2, περιοχή εξέταση̋ 3β 

 

· Τοπική Κοινότητα Πουρίου τη̋ Δημοτική̋ Ενότητα̋ Ζαγορά̋ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΠ-1, περιοχή εξέταση̋ 1α  

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΠ-2, περιοχή εξέταση̋ 1β και 1γ 

 

· Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Πηλίου τη̋ Δημοτική̋ Ενότητα̋ Μουρεσίου 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-01, περιοχή εξέταση̋ 5α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-02, περιοχή εξέταση̋ 5β 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-03, περιοχή εξέταση̋ 5γ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-04, περιοχή εξέταση̋ 5δ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-05, περιοχή εξέταση̋ 5ε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-06, περιοχή εξέταση̋ 5στ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-07, περιοχή εξέταση̋ 5ζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-08, περιοχή εξέταση̋ 5η 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-09, περιοχή εξέταση̋ 5θ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-10, περιοχή εξέταση̋ 5ι 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-11, περιοχή εξέταση̋ 5κ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΔ-12, περιοχή εξέταση̋ 5λ 

 

· Τοπική Κοινότητα Ανηλίου τη̋ Δημοτική̋ Ενότητα̋ Μουρεσίου 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΑ-1, περιοχή εξέταση̋ 4α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΑ-2, περιοχή εξέταση̋ 4β και 4ε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΑ-3, περιοχή εξέταση̋ 4γ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΑ-4, περιοχή εξέταση̋ 4ζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΑ-5, περιοχή εξέταση̋ 4δ και 4στ 

 

· Τοπική Κοινότητα Κισσού τη̋ Δημοτική̋ Ενότητα̋ Μουρεσίου 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΚ-1, περιοχή εξέταση̋ 6α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΚ-2, περιοχή εξέταση̋ 6β 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΚ-3, περιοχή εξέταση̋ 6γ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΚ-4, περιοχή εξέταση̋ 6δ 

 

· Τοπική Κοινότητα Μουρεσίου τη̋ Δημοτική̋ Ενότητα̋ Μουρεσίου 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-1, περιοχή εξέταση̋ 7α 
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Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-2, περιοχή εξέταση̋ 7β 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-3, περιοχή εξέταση̋ 7γ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-4, περιοχή εξέταση̋ 7δ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-5, περιοχή εξέταση̋ 7ε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-6, περιοχή εξέταση̋ 7στ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-7, περιοχή εξέταση̋ 7ζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-8, περιοχή εξέταση̋ 7η 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-9, περιοχή εξέταση̋ 7θ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-10 περιοχή εξέταση̋ 7ι 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-11, περιοχή εξέταση̋ 7κ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-12, περιοχή εξέταση̋ 7λ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-13, περιοχή εξέταση̋ 7μ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-14, περιοχή εξέταση̋ 7ν 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΜ-15, περιοχή εξέταση̋ 7ξ 

 

· Τοπική Κοινότητα Τσαγκαράδα̋ τη̋ Δημοτική̋ Ενότητα̋ Μουρεσίου 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-01, περιοχή εξέταση̋ 8α 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-02, περιοχή εξέταση̋ 8β 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-03, περιοχή εξέταση̋ 8δ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-04, περιοχή εξέταση̋ 8ζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-05, περιοχή εξέταση̋ 8η 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-06, περιοχή εξέταση̋ 8θ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-07, περιοχή εξέταση̋ 8ι 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-08, περιοχή εξέταση̋ 8ια 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-09, περιοχή εξέταση̋ 8ιγ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-10, περιοχή εξέταση̋ 8ιε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-11, περιοχή εξέταση̋ 8ε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-12, περιοχή εξέταση̋ 8ιβ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-13, περιοχή εξέταση̋ 8ιδ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-14, περιοχή εξέταση̋ 8ιζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-15, περιοχή εξέταση̋ 8ιη 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-16, περιοχή εξέταση̋ 8ιθ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-17, περιοχή εξέταση̋ 8ιστ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-18, περιοχή εξέταση̋ 8κα 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-19, περιοχή εξέταση̋ 8κβ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-20, περιοχή εξέταση̋ 8κγ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-21, περιοχή εξέταση̋ 8κδ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-22, περιοχή εξέταση̋ 8κ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-23, περιοχή εξέταση̋ 8κε 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-24, περιοχή εξέταση̋ 8κζ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-25, περιοχή εξέταση̋ 8κη 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-26, περιοχή εξέταση̋ 8κθ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-27, περιοχή εξέταση̋ 8κστ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-28, περιοχή εξέταση̋ 8λα 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-29, περιοχή εξέταση̋ 8λβ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-30, περιοχή εξέταση̋ 8λγ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-31, περιοχή εξέταση̋ 8λ 

Χάρτη̋ Οριοθέτηση̋ ΠΕΧΤ-32, περιοχή εξέταση̋ 8στ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) 

1.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
      α) Γρ. Υπουργού 

      Τηλ. γραμματεία̋: 213 13 64 901-3, Ε-mail: grammateiaypourgou@ypes.gr  

      β) Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητική̋ Υποστήριξη̋ 

     Δ/νση Οικονομική̋ & Αναπτυξιακή̋ Πολιτική̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋   

     Τηλ. γραμματεία̋: 213 13 64 974, Ε-mail: s.mpesiou@ypes.gr 

          Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Κρατικών Ενισχύσεων 

2.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

      Γρ. Υπουργού 

     Tηλ. γραμματεία̋: 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 

      Τηλ. γραμματεία̋: 210 52 95 438, Ε-mail: genka@yeka.gr 

       β) Δ/νση Κύρια̋ Ασφάλιση̋ & Εισφορών  

      Τηλ. γραμματεία̋: 210 33 68109, 213-1516811  Ε-mail: asfayt@ypakp.gr   

4.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

      α) Γρ. Υπουργού  
           Τηλ. γραμματεία̋: 210 33 32 612, Ε-mail: minister@minfin.gr     

       β)Γεν. Γραμμ. Οικονομική̋ Πολιτική̋ 

           Γεν. Δ/νση Οικονομική̋ Πολιτική̋      

      Δ/νση Χρηματοοικονομική̋ Πολιτική̋  
           Τμήμα Ειδικών Χρηματοδοτήσεων      
      Τηλ. γραμματεία̋: 210 33 32 792, Ε-mail: mcdf@mnec.gr 

       γ)Γεν. Γραμμ. Δημοσιονομική̋ Πολιτική̋ 

      Γενικό Λογιστήριο του Κράτου̋ 

      Γεν. Δ/νση Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού 

i. Δ/νση Κίνηση̋ Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων (τέω̋ Δ/νση 25η)   

   Τηλ. γραμματεία̋: 210 33 38 982, Ε-mail: d25@glk.gr 

      ii.Δ/νση Προϋπολογισμού-Τμήμα ε (τέω̋ Δ/νση 20η) 

     Τηλ. γραμματεία̋: 210 33 38 457, Ε-mail: dpgk@glk.gr  

        δ)Γεν. Γραμμ. Οικονομική̋ Πολιτική̋ 

           Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων  
           Tηλ. γραμματεία̋: 210 33 75 540, 210 33 75 767, E-mail: kemke@minfin.gr  

5.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

   α) Γρ. Υπουργού  
           Τηλ. γραμματεία̋: 210 65 08 930, Ε-mail: protokollo-ypourgou@yme.gov.gr 

      β) Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών  
           Tηλ.: 210-6508862,-3, E-mail: ggy@yme.gov.gr 

      γ) Γρ. Γεν. Δ/νση̋  Αποκατάσταση̋ Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

           Τηλ.: 210 87 04 705, Ε-mail: gdaefk@ggde.gr 

      δ)Γρ. Τύπου 

         E-mail: press@yme.gov.gr 

   ε) Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

      Δ/νση Προϋπ/σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 

         Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων (υπόψη κ. Τσιμπίδα, Τηλ. 213 13 08 370,         

         Ε-mail1: m.tsimpida@yme.gov.gr  ,    Ε-mail2:n.sakellariou@yme.gov.gr 

       η) Δ/νση Διοικητική̋ Οργάνωση̋ (Δ6) 
            Ε-mail: dipa@ggde.gr  

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

     α) Γεν. Γραμ. Πολιτική̋ Προστασία̋ 

   Τηλ. γραμματεία̋: 213 15 10 932, Ε-mail: generalsecretary@gscp.gr 

7.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

      α) Γρ. Περιφερειάρχη 
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     Τηλ:2413 506552, email: periferiarxis@thessaly.gov.gr        

      β) Δ/νση Πολιτική̋ Προστασία̋,  

           Τηλ. γραμματεία̋: 2413-506552, Ε-mail: polprost@thessaly.gov.gr  

8.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 

     Τηλ. γραμματεία̋: 24213-52713, e-mail: antiper.magn@thessaly.gov.gr  

β) Δ/νση Τεχνικών Έργων 

    Τηλ. γραμματεία̋:2413-52464, Ε-mail: v.ntafopoulou@thessaly.gov.gr  

9. ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στι̋ πληγείσε̋ Δημοτικέ̋ και Τοπικέ̋ 

Κοινότητε̋) 

      α) Γρ. Δημάρχου 

          Τηλ. 24263- 50103  Email: dzag.mour@gmail.com   

10. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

  Τηλ.: 210 33 86 472, Ε-mail: hba@hba.gr 

11. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

       Τηλ.: 210 36 36 311, Ε-mail: secretary@este.gr 

12. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

       Τηλ.: 210 32 02 049, Ε-mail: sec.secretariat@bankofgreece.gr 

13. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

       Τηλ.: 213 21 16 190, Ε-mail: tpd@tpd.gr 

14. ΕΛ.ΤΑ. 
      Δ/νση Περιουσία̋  

  Γρ. Δ/ντή 

       Τηλ.: 210 33 53 346, Ε-mail: A.kokkinos@elta-net.gr 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.  Χ.Α. 

2.  Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού & Μελετών  (Α) (3) 

3.  Τμήμα  Προγραμματισμού Αποκατάσταση̋ & Εκπαίδευση̋  (Β) 

 (με την παράκληση να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλου̋ του̋ τεχνικού̋ υπαλλήλου̋) 

4.  Τμήμα Διαχείριση̋ Προσωρινή̋ Στέγαση̋ & Εξοπλισμού (Γ) 

5.  Τμήμα Εποπτεία̋ Αποκατάσταση̋ Φυσικών Καταστροφών (Δ) 

6.  Ι. Αβραμόπουλο̋ 

7.  Ι. Αποστόλου 

 


