
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά 
με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλή-
γησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλί-
ου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2 Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβο-
λής στις φορολογίες κεφαλαίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8041/Α321 (1)
   Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετι-

κά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για 

την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που 

επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης 

Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττι-

κής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Α΄ 24) «Περί κυρώσεως, 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.07.1978 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και 
ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων», καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 84 
του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις 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 το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
ν. 2412/1996 (Α΄ 123). «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα 
και άλλες διατάξεις».

3. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).

6. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) κοινή από-
φαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών».

7. Την οικ. 78967/03.11.2017 απόφαση του υπουργού 
Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευ-
θύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

8. Την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325/3.8.2018 (Β΄3255) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, 
που αφορά στην 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 και ειδικότερα την πα-
ράγραφο 2.2 του κεφαλαίου 2.

9. Την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/12147/Α325/20.12.2018 (Β΄5984) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών 
τροποποίησης και συμπλήρωσης της με αριθμ. ΔΑΕΦΚ-
ΚΕ/8706/Α325/3.8.2018 (Β΄3255) κοινής υπουργικής 
απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγη-
ση 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».

10. Την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/3247/Α325/13.5.2019 (Β΄1692) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών 
τροποποίησης και συμπλήρωσης της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/
Α325/3.8.2018 (Β΄3255) κοινής υπουργικής απόφασης με 
θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
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από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου».

11. Την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.14531/Α321/7.12.2018 (Β΄5588 
και Β΄5820 Διόρθωση σφάλματος) απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στις προθε-
σμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επι-
σκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας 
Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

12. Την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1474/Α321/5.2.2019 (Β΄ 456) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που 
αφορά στις προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία 
για την κρίση κτηρίων υπέρμετρης δαπάνης επισκευής 
(ασύμφορα), που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας 
Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-6-2014, p. 1-78) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών 
με την εσωτερική αγορά και κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1-7-2014, p. 1-75) 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» (και ιδίως το 
άρθρο 30).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1388/2014 της Επιτρο-
πής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, p. 37-
63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγω-
γή, 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 (και ιδίως το 
άρθρο 44).

16. Το αριθμ. ΔΝΣα/οικ.59277/ΦΝ456ε/24.07.2019 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών (αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 
8038/24.07.2019).

17. Την αριθμ. 59715/4252/24.07.2019 εισηγητική 
έκθεση 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 (αριθμ. 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 8040/24.07.2019).

18. Το αριθμ. οικ. 909/24.07.2019 έγγραφο του Τμή-
ματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενι-
σχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δη-
μοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.8041/24 .07.2019), και 
επειδή:

• Σύμφωνα με την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325/3.8.2018 
(Β΄3255) κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης κεφ. 
2 παράγραφος 2.2 δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει την προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση Άδειας Επισκευής 
και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκ-
δοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστική 
Συνδρομής για Ανακατασκευή, για χρονικό διάστημα 
έως (2) έτη.

• Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τους ιδιοκτήτες κτιρίων, που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές 
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, λήγει στις 8.8.2019.

• Καθυστερεί η ρύθμιση θεμάτων που αφορά στις δα-
σικές περιοχές.

• Καθυστέρησαν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 25 
του ν. 4579/2018 αποφάσεις που αφορούν στο καθορι-
σμός της βαθιάς γραμμής του ρέματος Παππά και στον 
προσδιορισμό αξόνων οδών στις πληγείσες περιοχές.

• Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπο-
λείπεται του πλήθους των βλαβέντων κτιρίων, αποφα-
σίζουμε:

Ορίζεται προθεσμία, ενός (1) έτους (αρχής γενομένης 
από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ), για υποβολή 
αιτήσεων για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση Βεβαίωσης 
Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για 
ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, 
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 
διαδικασιών χορήγησής της.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1290 (2)
Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού κατα-

βολής στις φορολογίες κεφαλαίου. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4223/2013 

(ΦΕΚ 287 Α΄), με το οποίο προβλέπεται η έκδοση αποδει-
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κτικού καταβολής στις περιπτώσεις άμεσης καταβολής 
των φόρων κεφαλαίου,

β) του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/26-07-2013) «Φορο-
λογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν,

γ) των άρθρων 82 και 105 του Κώδικα Διατάξεων Φο-
ρολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και 
Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄), όπως 
ισχύουν και

δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 7, της παραγράφου 
1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 
του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α΄) «περί φόρου μεταβιβά-
σεως ακινήτων», ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 
(ΦΕΚ 294 Α΄), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 
του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

3. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2016) πρά-
ξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 και 
Β΄ 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του αποδεικτικού κα-
ταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου έχει όπως το σχε-
τικό υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της 
απόφασης αυτής.

2. Με το αποδεικτικό καταβολής αποδεικνύεται η 
καταβολή του φόρου στις φορολογίες κληρονομιών, 
δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του 
ν. 4223/2013 και για τις οποίες προβλέπεται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, άμεση καταβολή.

3. Η έκδοση του αποδεικτικού καταβολής, με το οποίο 
αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του φόρου μεταβί-
βασης από τον υπόχρεο σε αυτόν, απαιτείται σε όλες τις 
περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται κατά την κείμενη 
νομοθεσία η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου με-
ταβίβασης ακινήτων. Το αποδεικτικό καταβολής επισυ-
νάπτεται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο 
που συντάσσεται.

4. Στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών 
παροχών το αποδεικτικό καταβολής απαιτείται, προκει-
μένου να αποδειχθεί η πλήρης εξόφληση του φόρου, 
στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο υπόχρεος, αντί για το 
πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων 
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών 
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, προσκομίζει αντίγραφο 
της οικείας φορολογικής δήλωσης και υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) ότι τα στοιχεία 
που προκύπτουν από τη συνυποβαλλόμενη φορολογική 
δήλωση δεν έχουν μεταβληθεί.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρί-
ου 2019. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019

Ο Διοικητής
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