
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.26465/Α321 
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για 

την χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με 

τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες από τις 

φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την 

πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις 

συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης 

Σεπτεμβρίου 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 4728/2020 «Επεί-

γουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφι-
κών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώ-
να «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 186), 
βάσει της οποίας εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Του άρθρου 2 του ν. 1190/1981«Περί κυρώσεως 
της από 26.3.1981 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως 
ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων 
συναφών θεμάτων» (Α΄ 203).

3. Του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των δια-
δικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και ισχύει.

4. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως ισχύει.

6. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138), όπως ισχύει.

7. Των άρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφια-
κή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), όπως ισχύουν.

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονι-

σμού ( ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία 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 άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύει.

10. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις δια-
τάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. 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).

12. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.

13. 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 (Β΄ 2901) απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών».

14. 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).

15. Του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας (Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 1).

16. Του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
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σίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (E.E.L 352 της 
24ης/12/2013, σελ. 9).

17. Του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτρο-
πής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L 
190 της 28ης/6/2014, σελ. 45).

18. Της υπό στοιχεία Δ.Α..Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/ 
07.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ορι-
οθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις 
πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, 
Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4431).

19. Της υπό στοιχεία Δ.Α..Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 
07.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ορι-
οθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 
19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4432).

20. Της υπό στοιχεία ΓΓΨΔΑΔ198/07.10.2020 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουρ-
γού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Τεχνικές λε-
πτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή 
της αίτησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους 
πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθη-
καν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» 
και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης 
Σεπτεμβρίου 2020 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4430).

21. Της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 10423/Α380/
07.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΛΥ465ΧΘΞ-ΑΟΝ) κοινής υπουργι-

κής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία διαπίστωσης της 
ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση 
έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους πληγέντες από τις 
φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία 
του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλου-
θες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 και 
της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και δι-
αδικασία και τρόπος πληρωμής» (Β΄4434).

και επειδή
• σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 4728/ 

2020 (Α΄ 186) ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ 
ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος η 30η Νοεμβρίου 
2020 η οποία με απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών δύναται να παραταθεί μέχρι την 31η 
Ιανουαρίου 2021,

• ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για τη 
χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή 
επιδόματος υπολείπεται του πλήθους των βλαβέντων 
κτιρίων, αποφασίζουμε:

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης 
για την χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με 
τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες από τις φυσικές 
καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του 
μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες 
πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 
την 31η Ιανουαρίου 2021.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία ΓΓΨΔΑΔ198/07.10.2020 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης (Β’ 4430).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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