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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4110/Α32 (1)
  Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για 

την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις 
πλημμύρες της 18ης Νοεμβρίου 2007 σε περιοχές 
του Ν. Καβάλας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.1978 

Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σει−
σμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμί−
σεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 867/1979 
(Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/7.2.1979).

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.7.1981) 
ο οποίος κυρώνει την από 26.3.1981 πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθ−
μίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε 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 άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α΄/17.6.1996).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3, τελευταίο εδάφιο 
του ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσεως 
της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πο−
λιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις 
την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ. 
25/Α΄/9.2.1998) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανά−
θεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις».

6. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων».

7. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και 
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

8. Την υπ’ αριθμ. 50148/542/24.6.1992 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανί−
ας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή 
δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 420/Β΄/1.7.1992).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/27.11.1995).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005) και το γεγονός ότι από τις δια−
τάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και η δαπάνη 
βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συ−
γκεκριμένα τα έργα 2000ΣΕ06900025, 2000ΣΕ06900026, 
2000ΣΕ06900027 της ΣΑΕ 069.

Η προκαλούμενη δαπάνη από την επιδότηση του επι−
τοκίου βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/1975. Ο λογα−
ριασμός αυτός επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπο−
λογισμό μόνο σε περίπτωση ελλειμματικότητάς του. 
Το ύψος της δαπάνης αυτής θα είναι της τάξης των 
140.000,00 €.

11. Το π.δ. 81/2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄/21.3.2002) για συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομί−ας και Οικονομι−
κών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
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12. Το π.δ. 205/2007 (Φ.Ε.Κ. 231/19.9.2007) για τη συγχώ−
νευση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
στο Υπουργείο Εσωτερικών.

13. Το π.δ. 206/2007 (Φ.Ε.Κ. 232/19.9.2007) για τον διο−
ρισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 

14. Το π.δ. 3/2009 (Φ.Ε.Κ. 2/Α΄/8.1.2009), για την αποδοχή 
παραίτησης μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών.

15. Το π.δ. 4/2009 (Φ.Ε.Κ. 2/Α΄/8.1.2009), για το διορισμό 
των Υπουργών και Υφυπουργών. 

16. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (Φ.Ε.Κ. 1950/
Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών. 

17. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252 (Φ.Ε.Κ. 1948/Β΄/3.10.2007) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

18. Τα υπ’ αριθμ. 24Φ.311.3/2/16.1.2008 και 24Φ.311.3/10/3.2.2008 
έγγραφα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Νομαρ−
χιακού Διαμερίσματος Καβάλας.

19. Το υπ’ αριθμ. 1150/27.5.2008 έγγραφο της Υπηρεσί−
ας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος 
(Υ.Α.Σ.Β.Ε.).

20. Τις αυτοψίες που διενήργησαν κλιμάκια Μηχανι−
κών της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμο−πλήκτων 
Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) στις πληγείσες περιοχές, 
από τις πλημμύρες της 18ης Νοεμβρίου 2007.

21. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους των περιοχών του 
Νομού Καβάλας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 
18ης Νοεμβρίου του 2007, αποφασίζουμε:

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
1. Την επέκταση κατ’ ανάλογο εφαρμογή των διατά−

ξεων της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχο−
μένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 
1978 εις περιοχή Βορ. Ελλάδος κ.λπ.», όπως αυτή κυρώ−
θηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 
867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄), 1048/1980 (Φ.Ε.Κ. 101 Α΄), 1133/1981 
(Φ.Ε.Κ. 54 Α΄) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203 Α΄), όπως ορίζεται 
στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 καθώς και των σχετικών 
κανονιστικών πράξεων που ισχύουν σήμερα για την απο−
κατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες 
προκάλεσαν οι πλημμύρες της 18ης Νοεμβρίου του 2007 
στα Τοπικά Διαμερίσματα Αντιφιλίππων, Ελευθερουπό−
λεως, και Χρυσοκάστρου του Δήμου Ελευθερούπολης, 
Αυλής, Μεσορόπης, Μεσιάς, Μουσθένης, Σιδηροχωρίου 
του Δήμου Πιερέων, Ακροποτάμου του Δήμου Ορφανού, 
καθώς και το Δήμο Παγγαίου του Ν. Καβάλας.

2. Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης 
των ζημιών των κτιρίων από τις πλημμύρες της 18ης 
Νοεμβρίου του 2007, που έπληξαν τα Τοπικά Διαμερί−
σματα Αντιφιλίππων, Ελευθερουπόλεως, και Χρυσοκά−
στρου του Δήμου Ελευθερούπολης, Αυλής, Μεσορόπης, 
Μεσιάς, Μουσθένης, Σιδηροχωρίου του Δήμου Πιερέων, 
Ακροποτάμου του Δήμου Ορφανού, καθώς και το Δήμο 
Παγγαίου του Ν. Καβάλας, ορίζεται ο Τομέας Αποκατά−
στασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.).

3. Ορίζεται προθεσμία ενός (1) έτους, από τη δημοσίευ−
ση της παρούσας απόφασης σε Φ.Ε.Κ., για την υποβολή 
αίτησης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολο−
γητικά, από τους ενδιαφερόμενους:

α) Για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα από 
Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας και την έκδοση 
πορίσματος χαρακτηρισμού του, ή

β) Για τη χορήγηση Σ.Σ. για την επισκευή του κτίσμα−
τος, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση πορίσματος 
χαρακτηρισμού του, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επι−
θυμούν. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται και η ταυ−
τόχρονη υποβολή πλήρους φακέλου μελέτης επισκευής 
προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Επισκευής. 

2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 
Ι. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Εγκρίνεται η χορήγηση Σ.Σ. (άτοκο δάνειο και δωρεάν 

κρατική αρωγή) για την αποκατάσταση των ζημιών των 
κτιρίων που προκάλεσαν οι πλημμύρες της 18ης Νοεμ−
βρίου 2007 στα Τοπικά Διαμερίσματα Αντιφιλίππων, 
Ελευθερουπόλεως, και Χρυσοκάστρου του Δήμου Ελευ−
θερούπολης, Αυλής, Μεσορόπης, Μεσιάς, Μουσθένης, 
Σιδηροχωρίου του Δήμου Πιερέων, Ακροποτάμου του 
Δήμου Ορφανού, καθώς και το Δήμο Παγγαίου του Ν. 
Καβάλας, ανάλογα με το χαρακτηρισμό τους: 

α. Για κτίρια που κατέρρευσαν ή κρίνονται κατεδα−
φιστέα ή υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα) 
ή είναι δομημένα από ευτελή υλικά (ωμοπλίνθους ή μη 
διαμορφωμένους λίθους μικρής διατομής με συνδετικό 
υλικό αργιλώδες) και τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί 
κατεδαφιστέα, αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις 
πλημμύρες δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας, ουσιαστική αποκατάσταση, δηλα−
δή επισκευή που εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική 
αντοχή τους και η Σ.Σ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση.

β. Για κτίρια που έχουν κριθεί επισκευάσιμα και οι ζημι−
ές που έχουν υποστεί από τις πλημμύρες δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων ή αφορούν κατα−
σκευαστικές ελλείψεις και ατέλειες και η Σ.Σ. μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την επισκευή τους, ή ανακατασκευή 
ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, εφόσον ο δικαιούχος 
κατεδαφίσει το πληγέν κτίσμα.

Κτίρια εγκαταλελειμμένα τα οποία παρουσιάζουν 
σοβαρές και εμφανείς φθορές λόγω εγκατάλειψης 
(π.χ. μερική ή ολική κατάρρευση στέγης, φθορές στους 
τοίχους, έλλειψη πατωμάτων, καταστροφή εξωτερικών 
κουφωμάτων κ.λπ.) δεν δικαιούνται Σ.Σ. 

Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του 
εγκαταλελειμμένου θα πρέπει το κτίσμα να ήταν στοι−
χειωδώς κατοικήσιμο και ο ενδιαφερόμενος να προσκο−
μίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Βεβαίωση της Δ.Ε.Η. ότι είχε ρεύμα τουλάχιστον ένα 
χρόνο πριν από τις πλημμύρες. 

ii. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και (Ε1), στην οποία 
να περιλαμβάνεται το πληγέν ακίνητο, για χρονικό διά−
στημα πριν από τις πλημμύρες.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
1. Οι δικαιούχοι της Σ.Σ. θα καθορίζονται από την αρ−

μόδια Υπηρεσία στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ−
πει να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά 
μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται σε απόφαση 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία που αναλαμβάνει το έργο 
της αποκατάστασης, θα χορηγεί στους δικαιούχους 
Άδεια Επισκευής ή Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστι−
κής Συνδρομής για Ανακατασκευή ή Αυτοστέγαση ή 
Αποπεράτωση, με την οποία θα προσδιορίζεται το 
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ύψος της απαιτούμενης δαπάνης επισκευής ή το ποσό 
που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος για ανακατασκευή ή 
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση. Στην Άδεια Επισκευής 
ή Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής για 
Ανακατασκευή ή Αυτοστέγαση ή Αποπεράτωση, θα 
αναφέρεται το ποσόν της δωρεάν κρατικής αρωγής 
καθώς και του ατόκου δανείου, σύμφωνα με τους όρους 
που καθορίζονται παρακάτω. Η δωρεάν κρατική αρω−
γή θα χορηγείται στους δικαιούχους από την αρμόδια 
Υπηρεσία, ενώ το άτοκο δάνειο θα χορηγείται στους 
δικαιούχους από τα Πιστωτικά Ιδρύματα με βάση την 
έγγραφη συνηγορία της αρμόδιας Υπηρεσίας.

3. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο κτίριο ρυμοτο−
μείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί για οποιαδή−
ποτε άλλη νόμιμη αιτία ή ο ιδιοκτήτης το επιθυμεί, τότε 
ο ιδιοκτήτης ή καθένας από τους συνιδιοκτήτες (εφόσον 
υφίσταται συνιδιοκτησία), δικαιούται Σ.Σ. για αυτοστέ−
γαση με αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή αποπεράτωση 
κτίσματος ιδιοκτησίας του στην ίδια ή σε άλλη πληγείσα 
περιοχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Σε περίπτωση που κατέρρευσαν κτίσματα από τις 
πλημμύρες ή κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από αυτές 
με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής (εφόσον ήταν 
σε χώρους συνάθροισης κοινού ή είχαν επαφή με το 
δρόμο), χωρίς να έχουν εκδοθεί, από τις νόμιμες Επι−
τροπές, Εκθέσεις Αυτοψίας Κατεδαφιστέων Κτισμάτων, 
εντός της πληγείσας περιοχής, εγκρίνουμε τη χορήγηση 
Σ.Σ. εφόσον:

α. Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει εμπρόθεσμα αίτη−
ση χορήγησης Σ.Σ. για το συγκεκριμένο κτίσμα.

β. Υπάρχουν παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της 
ύπαρξης του κτίσματος, διαπίστωσης του εμβαδού και 
της χρήσης του (π.χ. οικοδομική άδεια ανέγερσης της 
καταστραφείσας οικοδομής, φωτογραφίες, αεροφω−
τογραφίες κ.λπ.).

γ. Υπάρχουν στοιχεία ότι το κτίσμα δεν ήταν εγκατα−
λελειμμένο (π.χ. αποδείξεις Κοινωφελών Οργανισμών ή 
Δημοτικών ή Κοινοτικών τελών, Ε1, Ε9 κ.λπ.).

δ. Η αρμόδια Δημόσια ή Δημοτική Αρχή βεβαιώνει 
ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτίσματος 
προς αποτροπή άμεσου κινδύνου μετά τις πλημμύρες 
ή προσκομίζεται Βεβαίωση ότι το κτίσμα κατέρρευσε 
από τις πλημμύρες. 

ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩ−

ΣΗ
Η Σ.Σ. καθορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν και τη 

χρήση του πληγέντος κτίσματος και σύμφωνα με τα 
παρακάτω:

α) Για κτίσματα που έχουν χρήση κατοικίας € 500 
ανά τ.μ. και με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 120 τ.μ., ανά 
χωριστή ιδιοκτησία.

β) Για κτίρια που έχουν χρήση επαγγελματικού χώρου 
€ 300 ανά τ.μ. χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό 
εμβαδόν της ιδιοκτησίας. 

γ) Για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από 
το Γ.Ο.Κ. και είναι διαμορφωμένοι ως διαμερίσματα 
κατοικιών ή επαγγελματικές στέγες, χορηγείται ποσό 
Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 70% της εκάστοτε ισχύουσας 
τιμής μονάδας για τη χρηματοδότηση των ανακατα−
σκευαζόμενων κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων 
αντίστοιχα.

δ) Για κτίρια που η κατασκευή τους είχε προχωρή−
σει μόνον μέχρι το σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
χορηγείται Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 30% της εκάστοτε 
ισχύουσας τιμής μονάδας για τη χρηματοδότηση της 
ανακατασκευαζόμενης επιφάνειας.

ε) Για κατασκευές βοηθητικής χρήσεως στο δώμα οι−
κοδομών π.χ. απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων 
κ.λπ. χορηγείται Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 70% της εκά−
στοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για τη χρηματοδότηση 
της ανακατασκευαζόμενης επιφάνειας.

στ) Για βοηθητικούς χώρους (π.χ. οικιακές αποθήκες, 
αποθήκες τροφίμων, κουζίνα, λουτρό, φούρνοι κ.λπ.) της 
αυτής οικοδομής ή ευρισκόμενους στο αυτό οικόπεδο 
που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της δανειοδοτούμενης επι−
φάνειας (κύριος και βοηθητικός χώρος) δεν υπερβαίνει 
τα 120 τ.μ., η ανά τ.μ. τιμή αποζημίωσης, είναι η αυτή 
με της κατοικίας.

ζ) Για αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης (εκτός των 
αναφερομένων στην παράγραφο (στ) καθώς και στά−
βλους, αγροτικά κτίσματα, που είτε βρίσκονται στο ίδιο 
οικόπεδο με το κυρίως κτίσμα είτε σε άλλο, καθώς και 
για βοηθητικούς χώρους της προηγούμενης παραγρά−
φου, που βρίσκονται σε άλλο οικόπεδο από το κυρίως 
κτίσμα, € 180 ανά τ.μ. και μέχρι εμβαδού 120 τ.μ. 

η) Για την ανακατασκευή αγροτικών κατοικιών (κτι−
σμάτων ευτελούς αξίας κατασκευής, που χρησιμοποι−
ούνται εποχιακά) € 270 ανά τ.μ. και μέχρι συνολικού 
εμβαδού 120 τ.μ.

θ) Για Ιερούς Ναούς, κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε 
Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, € 500 ανά τ.μ. επί του 
συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτίσματος.

ι) Για την ανακατασκευή κωδωνοστασίων και μόνο, € 
70 ανά κυβικό μέτρο.

ια) Για κτίρια με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτη−
σίες (πολυκατοικίες) ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται εκτός 
της Σ.Σ. ανακατασκευής που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία 
του, επί πλέον Σ.Σ. ανάλογη με το ποσοστό του επί των 
κοινοχρήστων χώρων και μέχρι εμβαδού 120 τ.μ. αθροι−
στικά (από ιδιοκτησία και κοινόχρηστο χώρο).

ιβ) Η δωρεάν κρατική αρωγή, που αντιστοιχεί στην 
παραπάνω Σ.Σ. για ανακατασκευή θα καλυφθεί από τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και ορίζεται σε 
(1/3) της Σ.Σ. και μόνο για μία ιδιοκτησία. 

ιγ) Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν πριν 
από τις πλημμύρες, περισσότερες της μίας ανεξάρτη−
τες ιδιοκτησίες, άτοκο δάνειο δικαιούται για κάθε μία 
από αυτές, ενώ δωρεάν κρατική αρωγή μόνο για τη μία 
ιδιοκτησία, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη Δή−
λωσή του. Για τις πέραν της μίας ιδιοκτησίες το σύνολο 
της Σ.Σ. χορηγείται εξ ολοκλήρου υπό μορφή ατόκου 
δανείου, χωρίς δωρεάν κρατική αρωγή.

ιδ) Στις περιπτώσεις ανακατασκευής, υποχρέωση του 
ιδιοκτήτη είναι να ανακατασκευάσει κτίσμα εμβαδού 
ίσο τουλάχιστον με το 66% του εμβαδού του κατεδα−
φιστέου κτίσματος, με βάση το οποίο υπολογίστηκε η 
Σ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις: 

i) Επαγγελματικών χώρων όπου υποχρέωση του ιδι−
οκτήτη είναι να ανακατασκευάσει κτίσμα εμβαδού ή 
όγκου ίσο με το 66% του εμβαδού ή του όγκου του 
κατεδαφιστέου κτίσματος, με βάση το οποίο υπολο−
γίστηκε η Σ.Σ..
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ii) Ιερών Ναών, κτιρίων που ανήκουν στο Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Κοινωφελών, Φιλανθρωπικών ή Ευαγών 
Ιδρυμάτων ή Σωματείων, η επιφάνεια του ανεγειρόμενου 
κτίσματος δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του 75% του 
εμβαδού του πληγέντος κτίσματος.

ιε) Στην περίπτωση αυτοστέγασης, η Σ.Σ. δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το αναφερόμενο στα συμβόλαια αγορα−
πωλησίας τίμημα. Το αγοραζόμενο κτίσμα θα πρέπει να 
είναι νομίμως υφιστάμενο και να έχει εμβαδόν ίσο του−
λάχιστον με το 40% της δανειοδοτούμενης επιφάνειας 
του κατεδαφιστέου κτίσματος. Στις περιπτώσεις που 
το κτίσμα, στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγα−
ση, δεν έχει οικοδομική άδεια (οικισμοί προϋφιστάμενοι 
του 1923), η στατική επάρκεια του κτιρίου θα πρέπει να 
βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς.

ιστ) Για ανακατασκευές κτιρίων κάθε χρήσης που είναι 
χαρακτηρισμένα διατηρητέα ή παραδοσιακά ως προς 
το σύνολό τους (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. δημοσί−
ευσης της απόφασης Χαρακτηρισμού) € 600 ανά τ.μ. 
χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό εμβαδόν του 
κτίσματος.

ιζ) Για κτίρια που έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέα μόνο 
η όψη (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της 
απόφασης Χαρακτηρισμού) και κρίνονται κατεδαφιστέα, 
χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής της όψης με χρήση του 
τιμολογίου επισκευής της Υπηρεσίας για διατηρητέα ή 
παραδοσιακά κτίρια και ανακατασκευής του υπολοίπου 
κτιρίου με τις τιμές που ισχύουν για την αντίστοιχη 
κατηγορία κτιρίου, όπως αναφέρονται στις σχετικές 
παραγράφους, χωρίς περιορισμό του εμβαδού.

Για να ισχύουν οι περιπτώσεις ιστ) και ιζ) θα πρέπει 
τα κτίρια να ήταν ήδη χαρακτηρισμένα διατηρητέα ή 
παραδοσιακά, από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, (ημερομηνία Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της από−
φασης Χαρακτηρισμού) ή να είχε αρχίσει η διαδικασία 
χαρακτηρισμού τους πριν τις ημέρες των πλημμυρών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση το κτίριο να χρησιμοποιείται 
και οι ζημιές να προέρχονται από τις πλημμύρες και όχι 
από εγκατάλειψη.

2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ
α) Για την αποκατάσταση κτιρίων με χρήση κατοι−

κίας, που παρουσιάζουν ζημιές από τις πλημμύρες, το 
ποσό της Σ.Σ. καθορίζεται στο ποσό των € 60 ανά τ.μ. 
και μέχρι συνολικού εμβαδού 120 τ.μ. ανά χωριστή ιδι−
οκτησία. 

β) Για την αποκατάσταση ζημιών σε επαγγελματικούς 
χώρους, η Σ.Σ. καθορίζεται στο ποσό των € 60 ανά τ.μ. 
χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό εμβαδόν της 
ιδιοκτησίας. 

γ) Για τα κτίρια των προηγούμενων παραγράφων, όταν 
παρουσιάζεται ζημιά στον καυστήρα θα χορηγείται επι−
πλέον Σ.Σ. που καθορίζεται στο ποσό των € 1.000.

δ) Για τις επισκευές κτιρίων κάθε χρήσης που είναι 
χαρακτηρισμένα διατηρητέα ή παραδοσιακά ως προς 
το σύνολό τους (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. της από−
φασης Χαρακτηρισμού) η Σ.Σ. καθορίζεται στο ποσό των 
€ 100 ανά τ.μ. χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό 
εμβαδόν της ιδιοκτησίας. 

ε) Για επισκευή αποθηκών (ανεξάρτητα από τη χρήση 
τους), αγροτικών κτισμάτων (πλην οικιών) η Σ.Σ. καθο−
ρίζεται στο ποσό των € 40 ανά τ.μ. και μέχρι συνολικού 
εμβαδού 120 τ.μ.

στ) Για επισκευή Ιερών Ναών, κτιρίων που ανήκουν 
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φι−
λανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, το 
ύψος της Σ.Σ. για την αποκατάστασή τους καθορίζεται 
στο ποσό των € 60 ανά τ.μ., επί του συνόλου της επι−
φανείας του κτιρίου. 

ζ) Για κτίρια με περισσότερες της μίας ανεξάρτητες 
ιδιοκτησίες, ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται, εκτός από την 
Σ.Σ. για την αποκατάσταση των ζημιών της ιδιοκτησίας 
του και πρόσθετη Σ.Σ. για την κάλυψη της δαπάνης, που 
αναλογεί στην αποκατάσταση των ζημιών των κοινο−
χρήστων στοιχείων.

η) Η δωρεάν κρατική αρωγή που αντιστοιχεί στην 
ανωτέρω Σ.Σ. επισκευής θα καλυφθεί από τον Προϋπο−
λογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και ανέρχεται σε (1/3) 
της Σ.Σ. και μόνον για μία ιδιοκτησία.

θ) Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν, πριν 
από τις πλημμύρες περισσότερες της μιας ιδιοκτησί−
ες, άτοκο δάνειο δικαιούται για κάθε μία από αυτές, 
ενώ δωρεάν κρατική αρωγή μόνο για τη μία ιδιοκτησία, 
την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη Δήλωσή του. 
Για τις πέραν της μίας ιδιοκτησίες, το σύνολο της Σ.Σ. 
χορηγείται υπό μορφή ατόκου δανείου, χωρίς δωρεάν 
κρατική αρωγή.

ι) Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που κρίνονται επισκευάσι−
μα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Σ.Σ. που αναλογεί 
στην επισκευή του πληγέντος κτίσματος για ανακα−
τασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, εφόσον κα−
τεδαφίσουν το κτίριο με δικές τους δαπάνες. Σε αυτή 
την περίπτωση το ποσό της Σ.Σ. που χορηγείται στον 
δικαιούχο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της 
Σ.Σ. το οποίο θα χορηγείτο εάν το πληγέν κτίσμα είχε 
κριθεί κατεδαφιστέο και ανακατασκευαζόταν (ανάλογα 
με την χρήση του).

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ

α) Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή, χορηγείται σε 
δύο δόσεις, η πρώτη από τις οποίες, περιλαμβάνει ολό−
κληρη την δωρεάν κρατική αρωγή και το μισό (1/2) του 
ατόκου δανείου και καταβάλλεται με την υπογραφή της 
δανειστικής σύμβασης, η δε επόμενη, που περιλαμβάνει 
το υπόλοιπο μισό (1/2) του ατόκου δανείου, καταβάλ−
λεται με την περαίωση του φέροντα οργανισμού. Στις 
περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί αποδεδειγμένα η 
δωρεάν κρατική αρωγή, θα χορηγείται το σύνολο του 
ατόκου δανείου και η δωρεάν κρατική αρωγή θα ενέχει 
θέση β’ δόσης Σ.Σ.

β) Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγο−
ράζεται έτοιμο κτίσμα, θα χορηγείται εφάπαξ με την 
προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποι−
ητικού μεταγραφής ή προσυμφώνου, με την υποχρέωση 
της υποβολής οριστικού συμβολαίου και πιστοποιητικού 
μεταγραφής σε χρόνο που θα ορίζεται στην εγκριτική 
απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που αγοράζεται κτίσμα υπό ανέγερση, 
το ποσό της Σ.Σ. θα χορηγείται σε δύο δόσεις, η πρώτη 
από τις οποίες, περιλαμβάνει ολόκληρη την δωρεάν 
κρατική αρωγή και το μισό (1/2) του ατόκου δανείου και 
καταβάλλεται με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου 
και πιστοποιητικού μεταγραφής ή προσυμφώνου (με την 
υποχρέωση της υποβολής οριστικού συμβολαίου και 
πιστοποιητικού μεταγραφής σε χρόνο που θα ορίζεται 
στην εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας). Η 
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επόμενη δόση που περιλαμβάνει το υπόλοιπο μισό (1/2) 
του ατόκου δανείου, καταβάλλεται με την περαίωση 
του φέροντα οργανισμού.

γ) Το ποσό της Σ.Σ. για αποπεράτωση θα χορηγείται 
σε δύο δόσεις, η πρώτη από τις οποίες περιλαμβάνει 
ολόκληρη τη δωρεάν κρατική αρωγή και το μισό (1/2) 
του ατόκου δανείου και καταβάλλεται με την υπογραφή 
της δανειστικής σύμβασης. Η επόμενη δόση που περι−
λαμβάνει το υπόλοιπο μισό (1/2) του ατόκου δανείου, 
καταβάλλεται όταν θα έχει εκτελεστεί το 40% των 
υπολειπόμενων εργασιών.

Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις α), β) και γ) απαι−
τείται η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος.

δ) Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή, χορηγείται σε δύο 
δόσεις, η πρώτη από τις οποίες, περιλαμβάνει ολόκληρο 
το άτοκο δάνειο, καταβάλλεται με την υπογραφή της 
δανειστικής σύμβασης, η δε επόμενη που περιλαμβάνει 
τη δωρεάν κρατική αρωγή, καταβάλλεται με την ολο−
κλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών.

ε) Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανα−
κατασκευής ή αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης ορίζε−
ται σε δεκαπέντε (15) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα 
πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες 
χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα κατα−
βληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή 
της δανειστικής σύμβασης. 

στ) Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή 
ανακατασκευής διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων 
ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους 
θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες 
χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα κατα−
βληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή 
της δανειστικής σύμβασης. 

ζ) Η Σ.Σ. για την αποκατάσταση ζημιών σε πάγιες 
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώ−
ρων επιτρέπεται να χορηγηθεί, με τους ίδιους όρους, 
και στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε 
νόμιμη αιτία αποδεδειγμένα τη νομή ή τη χρήση των 
εν λόγω χώρων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση εκ μέρους των ιδιοκτητών, μέσα σε 45 ημέρες 
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Μετά την πάροδο των 45 ημερών το δι−
καίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Σ.Σ. μπορεί 
να ασκηθεί και από τον ενοικιαστή για λογαριασμό του 
αμελούντος ιδιοκτήτη. Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση 
για την καταβολή των δόσεων του δανείου βαρύνει τον 
ιδιοκτήτη.

η) Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό 
των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρ−
κειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως, που χρονικά 
προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των 
δανείων, προσαυξημένο κατά 30%, χωρίς άλλη προσαύ−
ξηση για προμήθεια κ.λπ., επιδοτούμενο κατά 100% από 
το λογαριασμό του ν. 128/1975.

θ) Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης 
και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμο−γή οι αντί−
στοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση 
της οικονομίας.

V. ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ
1. Είναι δυνατή η χορήγηση Σ.Σ. και στους νέους κτή−

τορες των ακινήτων, ασχέτως του τρόπου αποκτήσεως 
και του είδους της ιδιοκτησίας, που έχουν επ’ αυτού (κα−
θολική διαδοχή, ειδική διαδοχή, επικαρπία, ψιλή κυριότη−

τα, συνιδιοκτησία κ.λπ.). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
είναι, οι νέοι κτήτορες να έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα 
αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Είναι δυνατή η χορήγηση Σ.Σ. και στους νέους κτή−
τορες, που απέκτησαν τη πλήρη κυριότητα του ακινήτου 
με γονική παροχή και κληρονομική διαδοχή, μετά την 
λήξη των προθεσμιών αρχικών αιτήσεων, χωρίς να έχει 
υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση από το νέο κτήτορα. 
Στην περίπτωση αυτή αρκεί μόνο η εμπρόθεσμη υποβο−
λή αίτησης από τον αρχικό ιδιοκτήτη του ακινήτου.

3. Δωρεάν κρατική αρωγή δικαιούνται οι νέοι κτήτορες 
μόνον εφόσον, τόσο αυτοί, όσο και οι προηγούμενοι 
ιδιοκτήτες, αποδεδειγμένα (με υποβολή Υπευθύνων Δη−
λώσεων) δεν έχουν λάβει δωρεάν κρατική αρωγή για 
άλλο πληγέν κτίσμα από τις πλημμύρες.

VI. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα.
VII. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Για ποσά μέχρι € 10.000 δεν απαιτείται εγγραφή υπο−

θήκης.
Για την ασφάλεια κάθε δανείου θα εγγράφεται υπέρ 

του Πιστωτικού Ιδρύματος, υποθήκη επί του ακινήτου 
που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγορά−
ζεται ή αποπερατώνεται από το προϊόν του ατόκου 
δανείου ή αντ’ αυτού επί άλλου ακινήτου, που τυχόν 
προσφέρεται από το δανειολήπτη, εφόσον η αξία του 
ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η υποθήκη 
μπορεί επίσης να μεταφέρεται, εκ των υστέρων, σε άλλο 
ακίνητο αντίστοιχης αξίας.

Συνηγορούμε, ώστε τα Πιστωτικά Ιδρύματα να χορη−
γούν δάνεια για την επισκευή ή ανακατασκευή Ιερών 
Ναών πληγέντων από τις πλημμύρες και στις περιπτώ−
σεις που υπάρχει αδυναμία προσφοράς ακινήτου για 
εγγραφή υποθήκης, προς διασφάλιση του δανείου, είναι 
δυνατή η υποθήκευση αστικού ακινήτου της αρμόδιας 
Μητρόπολης που ανήκει ο Ιερός Ναός.

Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για τους ιδιωτικούς Να−
ούς, ως προς τους οποίους έχουν εφαρμογή οι γενικώς 
ισχύουσες περί σεισμοπλήκτων διατάξεις.

VIII. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Με ειδικό όρο των οικείων δανειστικών συμβάσεων 

θα καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση υποβολής, από 
τους δικαιούχους δανείων ή νέους κτήτορες, ανακριβών 
δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρε−
ώσεων, που θα αναλάβουν, με όσα προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση, εκτός από τον τρόπο εξόφλησης 
τόκων και δόσεων των δανείων, οι συνέπειες από την μη 
τήρηση των οποίων αντιμετωπίζονται με την απόφαση 
εγγύησης, θα υπόκεινται, πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις 
και τις ακόλουθες:

α) Κήρυξη ολοκλήρου του ποσού του δανείου ληξιπρό−
θεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.

β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου, 
που θα συνομολογείται με τη δανειστική σύμβαση και 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του 
ποσού του δανείου.

γ) Εκτοκισμό του δανείου από τη χορήγησή του με 
επιτόκιο μεγαλύτερο κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες από 
το επιτόκιο που καθορίστηκε με τη δανειστική σύμβαση 
για κάθε περίπτωση.
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IX. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−

ται:
Για δωρεάν κρατική αρωγή, δαπάνη του Προγράμ−

ματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους  € 140.000,00 για 
τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη και θα βαρύνει το 
έργο 2000ΣΕ06900025 της ΣΑΕ 069.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη για την επιδότηση του επι−
τοκίου βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/1975, ο οποίος 
δημιουργείται από παρακράτηση επί των χορηγήσεων 
των Τραπεζών με σκοπό την επιδότηση επιτοκίου δανεί−
ων. Ο λογαριασμός αυτός επιδοτείται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση ελλειμματικότητάς 
του. Το ύψος της δαπάνης αυτής είναι της τάξης των 
€ 140.000,00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2009

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. 23813 (2)
Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι−
σμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ−
γων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου. 18 παρ. 1 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267 
Α΄/3.12.2007).

β. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/22.4.2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 19883/10.9.2008 κοινή υπουργική από−
φαση «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 του ν. 3614/2007» 
ΦΕΚ 1957/Β΄/23.9.2008.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 
1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

4. Την υπ’ αριθμ. E(2007) 5442/5.11.2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος  «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά−
πτυξη», όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ε.Ε. περί 
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

6. Την από 6.11.2008 σχετική πρόταση του Γενικού 
Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα  Απόφαση δεν 
προκαλείται  δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για τη 
θέση Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων του  Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, απαιτούνται τα 
παρακάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής
β) επαγγελματική εμπειρία:
i. Εννεαετής, για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ−

ματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής
ii. Δωδεκαετής, για: 
• τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής 

ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών της αλλο−
δαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, και 

• τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης

iii. Δεκατετραετής, για τους κατόχους πτυχίου ή δι−
πλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλ−
λοδαπής.

iv. Πενταετής άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και 
ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιο−
δήποτε επίπεδο.

2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) διοικητική και οργανωτική ικανότητα
β) γνώση της περιβαλλοντικής διάστασης των οριζό−

ντιων κοινοτικών και εθνικών πολιτικών καθώς και του 
θεσμικού πλαισίου για το περιβάλλον.

γ) ικανότητα προσαρμογής και επικοινωνίας.
δ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
ε) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−

τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
στ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) μεταπτυχιακές σπουδές, κατά προτίμηση σε συναφές με 

το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού πεδίο,
β) εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση, εφαρ−

μογή, σχεδιασμό και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

γ) γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας,
δ) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι−

οίκησης.
Άρθρο 2

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το προ−
σωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΓΙΕ) και των Προϊσταμένων Μονάδων της Ειδικής Υπηρε−
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σίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ και των προϊ−
σταμένων Μονάδων απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) επαγγελματική εμπειρία:
β1) για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ
i. Διετής, για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 

της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής
ii. Τριετής για:
• τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής 

ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών της αλλο−
δαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και

• τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

iii. Πενταετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β2) για τη θέση των προϊσταμένων Μονάδων
i. τετραετής για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
ii. εξαετής για:
• τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής 

ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου σπουδών της αλλο−
δαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, και 

• τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης.

iii. Οκταετής για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ κατά προτίμηση σε συναφές 

με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
πεδίο.

β) γνώση της περιβαλλοντικής διάστασης των οριζό−
ντιων κοινοτικών και εθνικών πολιτικών καθώς και του 
θεσμικού πλαισίου για το περιβάλλον.

γ) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
δ) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών.
ε) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−

τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
στ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) μεταπτυχιακές σπουδές, κατά προτίμηση σε συναφές 

με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Συντονισμού πεδίο.
β) εμπειρία στη διαχείριση, παρακολούθηση, εφαρμο−

γή, και σχεδιασμό συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων.

γ) γνώση δεύτερης ξένης κοινοτικής γλώσσας.
δ) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι−

οίκησης.
ε) για τη θέση των προϊσταμένων Μονάδων πέραν των 

ανωτέρω, συνεκτιμάται ως πρόσθετο προσόν, η άσκηση 
αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Άρθρο 3

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 
προσωπικό της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(TE) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντι−
κών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροτα−
ξίας και Δημοσίων Έργων.

Για το προσωπικό της κατηγορίας TE απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου 

ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Επαγγελματική εμπειρία:
i. Τουλάχιστον διετής
2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
β) ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
γ) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−

φείου και υπηρεσιών διαδικτύου
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−

τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας,
β) μεταπτυχιακές σπουδές, κατά προτίμηση σε συ−

ναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Συντονισμού 
πεδίο,

γ) γνώση της περιβαλλοντικής διάστασης των οριζό−
ντιων κοινοτικών και εθνικών πολιτικών καθώς και του 
θεσμικού πλαισίου για το περιβάλλον,

δ) εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη, λογιστική ή 
σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων,

δ) γνώσεις λογιστικής ή / και διοικητικής υποστήρι−
ξης.

Άρθρο 4

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 
προσωπικό της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περι−
βαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ απαιτούνται τα 
κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Τυπικά προσόντα:
α) απολυτήριος τίτλος λυκείου γενικής κατεύθυνσης 

ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή τε−
χνικού ή επαγγελματικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή 
εξαταξίου γυμνασίου ή τμήματος υπαλλήλων γραφείου 
(διοίκησης) ή τμήματος υπαλλήλων λογιστηρίου τεχνι−
κού ή επαγγελματικού λυκείου ή κλάδου διοικητικών 
υπηρεσιών − γραμματέων ή κλάδου οικονομίας ενιαίου 
πολυκλαδικού λυκείου,

β) διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία
2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,
β) ικανότητα οργάνωσης γραφείου,
3. Συνεκτιμώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

αντίστοιχου διπλώματος από κέντρα ελεύθερων σπου−
δών ή ισότιμου διπλώματος της αλλοδαπής.

β) γνώση μιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προ−
τίμηση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας,

γ) εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη, λογιστική ή 
σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων,

δ) γνώσεις λογιστικής ή / και διοικητικής υποστήρι−
ξης,

ε) ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γρα−
φείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

Τα ανωτέρω προσόντα της κατηγορίας Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) δεν απαιτούνται για το κλάδο 
ΔΕ Τεχνικών−οδηγών αυτοκινήτων.
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Άρθρο 5
Δικαιολογητικά

1. Ως διδακτορικό δίπλωμα και ως μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών νοούνται εκείνα που χορηγούνται με 
αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου 
ή διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικό−
τητας σχολών της αλλοδαπής. Για τα μεταπτυχιακά 
και διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.

2. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται με βεβαίωση 
αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας ή 
νομικού προσώπου του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2000/1991 
από την οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης 
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια 
της παροχής της, ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 

ή του εργοδότη στην περίπτωση που δεν προκύπτει 
το είδος της παρασχεθείσας εργασίας συνοδευόμενη 
από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου κατά το άρθρο 
8 του ν. 1599/1986.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
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