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Σχετ.:   α)Η με αρ. πρωτ. 5218/22.03.2021 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων. 

             β)To με ΑΠ: 74706/23.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

             γ)Το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ 2538/Α326/4.6.2015 (ΑΔΑ: 6Ι62465ΦΘΘ-ΡΥ7) έγγραφο του Αναπλ. 

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

             δ)Το με αριθ. πρωτ. 8794/6.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04) «1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την 

Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», στα πλαίσια του 

Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ’’». 
            ε)Η με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8813/Α325/05.11.2019 (Β’ 4530) κ.υ.α. με θέμα: «Οριοθέτηση 

περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τις πλημμύρες της 17ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

          στ)Η με αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11343/Α325/31.03.2020 (Β’ 1377) κ.υ.α. με θέμα: «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολύγυρου 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

 

Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου, με το οποίο διαβιβάστηκε η (α) σχετική Ερώτηση που κατατέθηκε 

στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Απόστολο Πάνα, αναφορικά με την καταβολή των 

αποζημιώσεων σε πληγέντες ιδιώτες και επιχειρηματίες της Χαλκιδικής από τις θεομηνίες των ετών 2017 

και 2018, και σε ότι αφορά στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), σας ενημερώνουμε τα εξής:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.867/1979 , 1190/1981 και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014, η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των 

ζημιών σε κτήρια μετά από φυσική καταστροφή (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, χαλαζόπτωση κ.λπ.) στις 

περιπτώσεις που η περιοχή που επλήγη έχει ενταχθεί με κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.) σε πρόγραμμα 

αποκατάστασης ζημιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης αυτής είναι η 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) και τα 

μέτρα αποκατάστασης λαμβάνονται εφόσον οι καταστροφές που προκαλούνται έχουν χαρακτήρα φυσικής 

καταστροφής και πλήττουν ευρύτερες περιοχές και όχι μεμονωμένες οικοδομές. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα (γ) και (δ) σχετικά, προκειμένου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. να εξετάσει τη 

δυνατότητα οριοθέτησης περιοχών που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή (εκτός σεισμού) και τη 

χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών των κτηρίων, η Περιφέρεια θα πρέπει 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

                                 ΕΞ   ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

Θ Ε Μ Α:  Απάντηση στη με αριθμό 5218/22.03.2021 Ερώτηση με θέμα: «Καταβολή των αποζημιώσεων σε  

πληγέντες ιδιώτες και επιχειρηματίες της Χαλκιδικής από τις θεομηνίες των ετών 2017 και 

2018».  
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να γνωστοποιήσει εγγράφως το συμβάν και στη συνέχεια να αποστείλει αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο 

από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Κοινότητα καθώς και τα δελτία 

αυτοψιών που θα διενεργήσουν σε κτήρια κατοικιών και επιχειρήσεων οι Δήμοι και η Περιφέρεια, 

σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους [(δ) σχετικό], στα οποία, στην περίπτωση της πλημμύρας, θα πρέπει να 

καταγράφεται και το ύψος της στάθμης του νερού στα πληγέντα κτήρια. Στην περίπτωση που οι ζημιές 

έχουν προκληθεί από ανεμοστρόβιλο, προκειμένου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. να εξετάσει τη δυνατότητα 

οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, απαιτείται, πλέον των προαναφερόμενων, και η προσκόμιση 

Πιστοποιητικού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την εκδήλωση του ανεμοστρόβιλου. Μετά τον 

έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 

προβαίνει σε περαιτέρω ενέργειες για οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών. 

Σας πληροφορούμε ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., για τα έτη 2017 και 2018, έχει εκδώσει για την Π.Ε. Χαλκιδικής τις 

(ε) και (στ) σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές από 

τις πλημμύρες της 17ης Ιουλίου 2017 και της 26ης Ιουνίου 2018. Κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης στην 

Υπηρεσία των εν λόγω φυσικών καταστροφών, την υποβολή σχετικού αιτήματος περί οριοθέτησης των 

πληγεισών περιοχών και την αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προαναφέρθηκε, στοιχείων, η Υπηρεσία, αφού τα έλεγξε, προέβη στην έκδοση των εν λόγω κ.υ.α., 

δεδομένου ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Εν συνεχεία εξέδωσε όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις, 

προκειμένου οι ιδιοκτήτες των πληγέντων κτηρίων να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για 

αποκατάσταση των ζημιών, με χορήγηση της αναλογούσας στεγαστικής συνδρομής. 

Αναφορικά με τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρονται στην (α) σχετική Ερώτηση, σας ενημερώνουμε ότι η 

Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. δεν είναι αρμόδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                        

1. Χρον. Αρχείο  

2. ΓΔη2    

3. Ε. Καλύβα (e-mail:e.kaliva@ggde.gr) 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’ β 
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