
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β’ 3255) 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέ-
τηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτί-
ρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 
2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2 Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς του στρατιωτικού προσωπικού του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3 Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προ-
γράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: 
Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι 
γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 
θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημ-
μύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμο-
θύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, 
παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές 
θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη 
χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 

Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β’ 3255) 

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέ-

τηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-

δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτί-

ρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 

2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 

«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το 
άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του 
οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

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 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 123).

3. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (Α΄ 178) «περί τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφε-
ρομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστή-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3, του ν. 1283/1982 
(Α΄ 114) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανει-
οδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων 
θεμάτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο 
του ν. 1266/1982 (Α΄ 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της 
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι-
κής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρ-
θρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) «Περί Δημοσίων 
Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 (Α’ 129), και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν.  4199/2013 
(Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές 
επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών 
και άλλες διατάξεις».
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 19 της από 26 Ιουλίου 2018 
Π.Ν.Π. (Α΄ 138) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πλη-
γέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές 
που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 
και 24 Ιουλίου 2018».

10. Τις διατάξεις του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του π.δ/τος 142/2017 (Α΄ 181) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Οικονομικών».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Εσωτερικών».

13. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2017 (Α΄ 151) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

14. Τις διατάξεις του π.δ/τος 147/2017 (Α΄ 192) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

15. Τις διατάξεις του π.δ/τος 70/2015 (Α΄ 114) «περί 
ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

16. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2016 (Α΄ 208) που 
αφορά στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης», «Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού».

18. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» και τις διατάξεις της υπ΄αριθ. Υ173/04.11.2016 
(Β΄  3610) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Τις διατάξεις του π.δ/τος 87/2018 (Α’ 160) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

20. Τις διατάξεις του π.δ/τος 88/2018 (Α’ 160) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

21. Την από 26.07.2018 πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄138) με θέμα «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη 
των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις 
πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττι-
κής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

22. Την υπ’ αριθμ. οικ. 20699/30.03.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ./204) 
απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού.

23. Την υπ’ αριθμ. οικ. 78967/03.11.2017 απόφαση του 
υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών».

24. Την υπ΄αριθ.οικ. 268/29.05.2017 (Β΄1911) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυ-
πουργού». 

25. Την υπ’ αριθμ. 91589/03.09.2018 (Β΄ 3814) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο 
Γιαννακίδη».

26. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) 
κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικη-
τικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών».

27. Την υπ’ αριθμ. 50148/542/24.06.1992 (Β΄ 420) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών 
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».

28. Την υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706 /Α325/3.8.2018 
(B΄ 3255) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και 
Μεταφορών 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».

29. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 (Β΄ 3201) 
απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Τιμολόγιο υπο-
λογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί 
από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημ-
μύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής 
Συνδρομής».

30. Την υπ’ αριθμ. οικ. 7791/Α314/24.9.2014 (Β΄2658) 
απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Καθορισμός Δια-
δικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής 
και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστά-
σεων, μετά από φυσικές καταστροφές».

31. Την υπ΄αριθ. Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.οικ.288/ΓΔβ1/14.05.2018 
(ΑΔΑ:ΩΧΜΧ465ΧΘΞ-Β17) απόφαση του υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών με θέμα «Επιτροπές ελέγχου 
κτιρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον Ελλαδικό 
χώρο».

32. Την υπ΄αριθ. οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 (Β΄ 2774) 
απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Καθορισμός 
ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη 
μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί 
βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση σχετικών αδειών 
επισκευής».

33. Την υπ΄αριθ. οικ.537/Α321/03.3.2016 (Β΄ 400) 
απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με θέμα «Προθεσμίες και 
διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανα-
κατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή 
κτιρίων που έχουν πληγεί από πυρκαγιά».

34. Την υπ’ αριθμ. οικ.11756/Δ5/16.10.2018 (Β΄ 4776) 
απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα: «Συμπληρωματικό 
τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολο-
γισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί 
από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοι-
χης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ: 6772/
Β9β/19.12.2011 (Β΄3201) Απόφασης του Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Τιμολόγιο 
υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί 
από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημ-
μύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής 
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Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλε-
πόμενες τιμές εφαρμογής».

35. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτρο-
πής 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 άρ-
θρο 50).

36. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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).

37. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24.12.2014, p. 37-63) 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 
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).

38. Τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το 
άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 
και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
1388/2014.

39. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
(ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων).

40. Την με υπ΄ αριθ. οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 (Β΄ 3019) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για 
τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσι-
κών Καταστροφών.

41. Το υπ΄ αριθ. ΔΝΣα/οικ.79328/ΦΝ456ε/17.10.2018 
έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της 
Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών.

42. Την υπ΄ αριθ. 1240/18.10.2018 Εισηγητική Έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

43. Το υπ’ αριθμ. 60288/3171/03.08.2018 έγγραφο 
του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατι-
κών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΥΠ.ΜΕ. 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

44. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 

(Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού-
σας απόφασης προκαλούνται επιπλέον οι ακόλουθες 
δαπάνες:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων της ΣΑΕ 069 δαπάνη ύψους ευρώ 12.975.000 περίπου 
για την παροχή της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής.

Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α΄ 178) 
δαπάνη ύψους ευρώ 750.000 περίπου για την κάλυψη 
των τόκων των χορηγούμενων δανείων,

και επειδή,
- από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε 

περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και 
Δυτικής Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Βο-
ρείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς 
και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκλήθηκε καθολική 
καταστροφή μη φερόντων στοιχείων σε πολλά κτίρια,

- από τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν στα πληγέντα 
κτίρια, διαπιστώθηκε ότι σε πολλά από αυτά υπήρχε 
σοφίτα ή πατάρι,

- η Υπηρεσία προέβη σε συμπλήρωση του εγκεκριμέ-
νου Τιμολογίου Επισκευών (οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 
(Β΄ 3201) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ.) με νέα άρθρα 
νέων τιμών, διότι από τις εν λόγω πυρκαγιές διαπιστώ-
θηκε ότι προκλήθηκαν σε πολλά κτίρια ζημιές σε μη 
φέροντα στοιχεία, για την αποκατάσταση των οποίων 
δεν προβλεπόταν από την Υπηρεσία η χορήγηση Στε-
γαστικής Συνδρομής, δεδομένου ότι δεν προβλεπόταν 
τιμή μονάδας για την αποκατάστασή τους στο προανα-
φερόμενο Τιμολόγιο Επισκευών, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 8706/Α325/03.08.2018 (Β΄3255) κοινής 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών 
και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκα-
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέ-
ρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ως 
ακολούθως:

1. Συμπληρώνεται η παράγραφος 4.1, του κεφαλαίου 
«4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» με το εδάφιο (στ) ως εξής:

«στ) Υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα)».
2. Τροποποιείται το εδάφιο (α) της παραγράφου 4.3, 

του κεφαλαίου «4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ως εξής:
«α) για κατοικίες, το ποσό των € 1000 ανά τ.μ. με ανώ-

τατο όριο εμβαδού κλειστών χώρων του κτιρίου τα 150 
τ.μ.

Στο προαναφερόμενο ανώτατο όριο εμβαδού κλει-
στών χώρων προσμετρώνται:

i) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (οικιακές αποθήκες) που 
βρίσκονται εντός του κτιρίου

ii) βοηθητικοί χώροι κατοικίας (χώροι υγιεινής και μα-
γειρεία) που βρίσκονται εντός του κτιρίου

ή και εκτός, αλλά εντός του οικοπέδου
iii) κοινόχρηστοι χώροι που αναλογούν βάσει του πο-

σοστού της ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
Εφόσον ο δικαιούχος Σ.Σ. ανακατασκευής δεν προ-

βεί στην κατασκευή συμβατικής κατοικίας αλλά προ-
κατασκευασμένης κατοικίας βαρέως τύπου (οπλισμένο 
σκυρόδεμα), χορηγείται το 80% της εγκεκριμένης Σ.Σ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ70616 Τεύχος Β’ 5984/31.12.2018

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατασκευής προ-
κατασκευασμένης κατοικίας, ο δικαιούχος Σ.Σ. ανα-
κατασκευής πρέπει να αναζητήσει από την εταιρεία 
που θα απευθυνθεί, το εγκεκριμένο, από το αρμόδιο 
Υπουργείο, πιστοποιητικό για το σύστημα κατασκευής 
που εφαρμόζει».

3. Συμπληρώνεται η παράγραφος 4.3 του κεφαλαίου 
«4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» με το εδάφιο (κβ):

«κβ) για σοφίτες ή πατάρια κύριας χρήσης, 70% της 
εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, 
ανάλογα με τη χρήση τους και με ανώτατα όρια εμβα-
δού κλειστών χώρων αυτά που αναφέρονται στα σχετικά 
εδάφια της παραγράφου 4.3».

4. Τροποποιείται το εδάφιο (ii) της παραγράφου 6.2, 
του κεφαλαίου «6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ως εξής:

«6.2 Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για:
ii) την επισκευή μη φερόντων στοιχείων κτιρίου ορίζε-

ται σε € 500 ανά τ.μ. για εμβαδόν Ε (τ.μ.) ανά λειτουργικά 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία ως προς τη χρήση, και ίσο με:

- το γινόμενο Ε επί 500€/τ.μ., για Ε μικρότερο των 150 
τ.μ.

- το ποσό των 75.000€, για Ε μεγαλύτερο ή ίσο των 
150 τ.μ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

  Υφυπουργός
Εσωτερικών  Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

  Υποδομών
Οικονομικών και Μεταφορών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. 2870.0/93396/18 (2)
Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφο-

ράς του στρατιωτικού προσωπικού του Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμά-

των μεταφορών και άλλες διατάξεις», (Α’ 59).
2. Του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, 

αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινω-
νιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις», (Α’ 33), 
όπως ισχύει.

3. Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσ/κής Διαχείρισης, 
Δημόσιο Λογιστικό κ.λπ», (Α’ 143), όπως ισχύει.

4. Του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
π.δ. 63/2005, (Α’98).

5. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων...» 
(Α’ 114).

6. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων..» (Α’ 208).

7. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

8. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

9. Της υπ’ αρ. Υ.29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει να διαθέτει στο στρατιωτικό 

προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής για την εκτέλεση της υπηρεσίας του, κάρτες 
ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
(ΜΜΜ) αρμοδιότητάς του, τις οποίες οι δικαιούχοι τους 
θα χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πα-
ρούσα. Οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών απαλλάσσο-
νται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά 
συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. 
(Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.).

2. Οι κάρτες μετακίνησης θα χρησιμοποιούνται από 
τους δικαιούχους στα σημεία λειτουργίας του εξοπλι-
σμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης επικύρωσης 
και ελέγχου του αυτόματου συστήματος συλλογής κο-
μίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς 
και στάσεις των Μ.Μ.Μ αρμοδιότητάς του. Οι κάρτες 
μετακίνησης είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επα-
ναφόρτισή τους, δύνανται δε να επαναφορτιστούν και 
μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου.

3. Η επικύρωση των καρτών είναι υποχρεωτική σε κάθε 
επιβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προ-
βλέπουν οι σχετικές διατάξεις, κανονισμοί και οδηγίες 
του Ο.Α.Σ.Α.

4. Εντός των καρτών αποθηκεύεται ο χρόνος ισχύος 
του δικαιώματος. Οι κάρτες αποτελούν το αποδεικτικό 
πιστοποίησης του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τους κα-
τόχους τους και αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλει-
ας, κλοπής και δυσλειτουργίας τους.

5. Ο Ο.Α.Σ.Α. διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και την 
κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία προκειμένου να 
εκδοθούν οι κάρτες, οι οποίες προσωποποιούνται με 
βάση τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος συλλο-
γής κομίστρου, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις 
σχετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 2
1. Σε αντάλλαγμα για την παραπάνω παραχώρηση 

χρήσης των καρτών: 1. Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική 
Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ) αναλαμβάνει να διαθέτει το 
απαραίτητο προσωπικό για την παροχή μέτρων τάξεως 
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και ασφάλειας των χώρων πραγματοποίησης συγκοινω-
νιακού έργου της Ο.ΣΥ Α.Ε καθώς και κάθε άλλου χώρου 
αρμοδιότητας και ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α., όπως και την 
υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων 
αναγκαίων για το έργο του, σε περιοχές αρμοδιότητας 
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Ενδεικτικά αναφέρονται η φύλαξη τερματικών στά-
σεων της Ο.ΣΥ Α.Ε., η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων του 
συγκοινωνιακού δικτύου, σημείων αυτόματης πώλησης 
εισιτηρίων Ο.Α.Σ.Α. εντός λιμένων, η διευκόλυνση κυκλο-
φορίας μεταφορικών μέσων Ο.Α.Σ.Α. στη χερσαία ζώνη 
λιμένος και η φιλοξενία προωθητικού διαφημιστικού 
υλικού ΟΑΣΑ σε λιμενικά καταστήματα. 

2. Η εκτέλεση των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων του 
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ γίνεται στα πλαίσια των Κανονισμών που 
διέπουν τη λειτουργία του.

Άρθρο 3
1. Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από το 

Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο θα είναι 
κατ’ έτος ίση προς την αξία του αντιτίμου του συνόλου 
των μετακινήσεων του προσωπικού του άρθρου 1 μέσω 
της κάρτας του Ο.Α.Σ.Α. Προς τούτο, μετά την έκδοση 
και υποβολή των αντίστοιχων παραστατικών εκάστου 
μέρους, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (όπου αυτό 
προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία), μαζί με 
όλα τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία σχετικά 
δικαιολογητικά, θα πραγματοποιούνται συμψηφιστικές 
εγγραφές από τα λογιστήρια των φορέων.

2. Για τον έλεγχο της χρήσης των καρτών, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσης, συ-
γκροτείται τριμελές κλιμάκιο ελέγχου, αποτελούμενο 
από έναν υπάλληλο του Ο.Α.Σ.Α., έναν εκπρόσωπο 
του Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ και έναν υπάλληλο του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, που ορίζονται αντίστοιχα 
από τον Υπουργό και τους επικεφαλής των φορέων. 
Το κλιμάκιο αυτό συνέρχεται τακτικά ανά τρίμηνο και 
ελέγχει απολογιστικά τις αποκλίσεις που παρατηρήθη-
καν στο προηγούμενο διάστημα από την επιδιωκόμενη 
εξίσωση παροχών και αντιπαροχών μεταξύ των φο-
ρέων, παρεμβαίνει δε εισηγούμενο προς τους φορείς 
την αύξηση ή τη μείωση της αξίας των παροχών και 
αντιπαροχών.

3. Για τον έλεγχο της χορήγησης καρτών στους δικαι-
ούχους συμφωνείται ότι οι δικαιούχοι θα προβαίνουν 
καθέκαστον απευθείας στην έκδοση καρτών μέσω 
του δικτύου, ενώ το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ θα διαθέτει προς τον 
Ο.Α.Σ.Α. αντίστοιχες έγκυρες καταστάσεις αυτών.

Άρθρο 4
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν αναλόγως και για 

τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
2. Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως κατά την έννοια 

του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 και κατά την έννοια του 
άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3920/2011.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 21 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών
Οικονομικών και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 295/177547. (3)
Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προ-

γράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: 

Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι 

γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 

θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημ-

μύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμο-

θύελλες, διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ξηρασία, 

παγετός, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές 

θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη 

χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2017.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί 

παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνο-
τροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320), όπως 
το ν.δ. συμπληρώθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποί-
ηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 199).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 113).

γ) Των άρθρων 21 ιδίως της παραγράφου 5 και 24 
παρ. 1 και 3 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 
και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 
του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

ζ) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α’ 145).

η) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. ΔΟΡΓ.Δ1186555ΕΞ2016/21.12.2016/ 
Β’ 4447 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ70618 Τεύχος Β’ 5984/31.12.2018

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών «Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν 
οι Δ.Ο.Υ», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπα-
ραγράφου γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/20146 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χιουλαράκη» (Β’ 2168).

4. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

5. Το αριθμ-C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής 
ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν) - Κανονισμός Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων.

6. Την αριθ. 619/146296/29.12.2016 (Β’ 4562) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», όπως τροποποι-
ήθηκε με την αριθ. 414/128412/29.11.2017 απόφαση 
(Β’ 4288) και ισχύει.

7. Την αριθ. 2/84430/ΔΠΓΚ/30-11-16 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 34.000.000 
για τα έτη 2017 και 2018 (2017:16.000.000€ και 2018: 
18.000.000€), ΑΔΑ ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ, καθώς και την αριθ. 
2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα δύο εκατομμυ-
ρίων (32.000.000) ευρώ για τα έτη 2019 και 2020, ΑΔΑ: 
Ψ434Η-Δ4Ρ.

8. Την αριθ. 2/64436/ΔΠΓΚ/18.09.2018 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € 
για το έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτι-
κού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις 
γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του 
ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ΑΔΑ: 6ΧΣΥΗ-ΦΧ1

9. Την αριθ. 7767/37691/15.03.2018 απόφαση έγκρι-
σης δέσμευσης πίστωσης ύψους 18.000.000 € για την 
κάλυψη των ετήσιων αναγκών κατά το έτος 2018 όλων 
των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών 
Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και 
οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική πα-
ραγωγή ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου 
του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρό-
βλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, η οποία καταχω-
ρίστηκε με α/α 28423 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντο-
λών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ΑΔΑ 6Ν2Τ4653ΠΓ-ΔΩΔ.

10. Το αριθμ. 14278/23.10.2018 έγγραφο του Οργανι-
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

11. Το αριθ. 332/05.11.2018 έγγραφο της ΚΕΜΚΕ - Υπ 
Οικονομικών.

12. Την αριθ. 511/145252/24.10.2018 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει του άρ-
θρου 24, παράγραφος 5, περίπτωση ε’ του ν. 4270/2014.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 22.000.000€ 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών 
ετών 2018 έως και 2021, η οποία αναλύεται σε 1.700.000€ 
για το οικονομικό έτος 2018, Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 και 
σε 5.400.000€, 8.900.000€ και 6.000.000€ για τα οικονο-
μικά έτη 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα, Ε.Φ. 1029-201-
0000000, αναλυτικός λογαριασμός 2310803004 «οικονο-
μικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά 
πρόσωπα» και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής 
προκαλούμενης δαπάνης των 18.000.000 € για το οικονο-
μικό έτος 2018 και των 16.000.000 € για κάθε οικονομικό 
έτος 2019, 2020 και 2021, για την κάλυψη των ετήσιων 
αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι 
γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών στη φυτική και 
ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβα-
νομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από 
απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρι-
κές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ 
των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτρο-
φικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες 
(ανεμοστρόβιλοι, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, διακυμάνσεις 
θερμοκρασίας, ξηρασία, παγετός, υπερβολικές βροχο-
πτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες, χαλάζι, χιονοπτώσεις) 
κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2017.

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά προγράμματος

1. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 
του άρθρου 11 της αριθ. 619/146296/29.12.2016 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4562), θα πρέπει να προ-
σκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος (έντυπο ΕΙ) του φορολογικού έτους 2016 
(εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016), της αντί-
στοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα (Ε3) έτους ζημιάς - αν υπάρ-
χει - και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, 
καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου 
έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.

2. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
4 του άρθρου 12 της αριθ. 619/146296/29.12.2016 κοι-
νή υπουργική απόφαση, για συνεταιρισμούς, ή γενικά 
εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκ-
μετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών 
στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (έντυπο 
Ε3) φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτή-
θηκαν το έτος 2016) και η «Δήλωση φορολογίας Νομι-
κών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του άρθρου 45 
του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2016 
(εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016), προκειμένου 
να ελεγχθούν τα εισοδήματά τους και ότι λειτουργούν 
τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
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3. Τα αναφερόμενα έγγραφα και έντυπα φορολογικής διοίκησης θα προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των περιπτώσεων 1-4 της παραγράφου Β της αριθμ.ΔΟΡΓ.Δ1186555ΕΞ2016 
(Β’ 4447) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαιτείται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους ζημιάς, όπου 
αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.

Άρθρο 2
Αντιστάθμιση ζημιών απώλειας φυτικής παραγωγής

Για την αντιστάθμιση των ζημιών απώλειας φυτικής παραγωγής:
1. Δεν ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 15 παρ. Α1 του «Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων», 

σχετικά με το ηλικιακό όριο των 70 ετών, σύμφωνα με την παρ. 2.7 (Δικαιούχοι) σημείο 11 της αριθ-C (2016) 6442 
final/3.10.2016 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν).

2. Εντάσσονται, ως επιλέξιμες ενίσχυσης απώλειας παραγωγής, οι καλλιέργειες ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμ-
φωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΝΟΜΟΣ (ΠΕ) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

2014 2015 2016 μ.ο. 2017 %

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 300 300 200 266,67 150 -0,44

ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 11 9 11 10,33 4,6 -0,55

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 330 330 330 330,00 190 -0,42

ΚΙΛΚΙΣ ΒΡΩΜΗ 200 100 150 150,00 90 -0,40

ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΚΑΛΗ 200 120 160 160,00 110 -0,31

ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 400 120 180 233,00 150 -0,36

ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 280 80 160 173,00 80 -0,54

ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΡΩΜΗ 220 190 180 196,67 120 -0,39

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ 450 380 360 396,67 260 -0,34

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ 1,5 1,5 1,5 1,50 1 -0,33

ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΡΠΟΣ 210 190 160 186,67 120 -0,36

ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 370 340 320 343,33 230 -0,33

ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 300 280 260 280,00 190 -0,32

ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΜΙΓΟΣ ΚΑΡΠΟΣ 210 190 180 193,33 110 -0,43

ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ 250 220 210 226,67 140 -0,38

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 7,1 5,76 7,75 6,87 1,53 -0,78

ΣΕΡΡΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 9,95 5,85 14,65 10,15 4,55 -0,55

ΣΕΡΡΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ 348 326 390 357,00 201 -0,44

ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 320 292 376 330,00 185 -0,44

ΣΕΡΡΩΝ ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 214 221 300 243,00 129 -0,47

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ 300 210 350 286,67 190 -0,34

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΒΡΩΜΗ 219 259 180 219,33 90 -0,59

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ 300 303 271 291,33 135 -0,54

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΚΑΛΗ 238 231 145 204,67 71 -0,65

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 250 255 187 230,67 94 -0,59

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 289 273 221 261,00 110 -0,58

ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΑ 25,5 24 12 20,50 11 -0,46

Άρθρο 3
Λοιπές διατάξεις

1. Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα ανα-
γραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (κοινή υπουργική 
απόφαση αριθ. 619/146296/29.12.2016 - ΦΕΚ Β’ 4562), όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης.

2. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 €, όπως αυτό είχε καθοριστεί 
με την αριθ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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3. Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 
150.000,00 € ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και 
σε 70.000,00 € για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της κατά 
περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης η συνολική κα-
ταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 € 
ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης 
μικρότερα των 15,00 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

4. Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παρα-
γωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται 
σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρα-
τικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

5. Η αποκατάσταση των ζημιών και η συνολική κατα-
βολή των ενισχύσεων θα γίνει στα πλαίσια του προγράμ-
ματος και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2021.

Άρθρο 4
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
ολοκληρώνεται στις 31.12.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών  και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

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