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ΜΕΡΟ Α 

Πλαίςιο κρατικισ αρωγισ προσ επιχειριςεισ από φυςικζσ καταςτροφζσ 

 

Άρκρο 1  

κοπόσ 

τόχοσ του παρόντοσ είναι θ αποτελεςματικι και ζγκαιρθ υλοποίθςθ δράςεων κρατικισ 

αρωγισ προσ επιχειριςεισ για τθν κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν και ηθμιϊν από κεομθνίεσ ι 

άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ. 

 

Άρκρο 2 

Επιχοριγθςθ επιχειριςεων 

1. τισ βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ, εμπορικά καταςτιματα, αγροτικζσ 

εκμεταλλεφςεισ, άλλεσ επιχειριςεισ και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα φορείσ, που 

πλιττονται από ςειςμοφσ, πλθμμφρεσ και λοιπζσ κεομθνίεσ, δφναται να παρζχεται 

επιχοριγθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των ηθμιϊν. Ωσ προσ τισ επιχειριςεισ ατόμων με 

αναπθρία ι ατόμων τα οποία είναι μζλθ οικογζνειασ ςτθν οποία υπάρχει άτομο με 

αναπθρία, λαμβάνεται μζριμνα, ϊςτε θ επιχοριγθςθ να καταβάλλεται κατά 

προτεραιότθτα. 

2. Η επιχοριγθςθ καλφπτει υλικζσ ηθμιζσ ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ, όπωσ κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμόσ, πρϊτεσ φλεσ, εμπορεφματα, φορτθγά αυτοκίνθτα δθμόςιασ 

και ιδιωτικισ χριςθσ, κακϊσ και αυτοκίνθτα επαγγελματικισ χριςθσ, μζςα παραγωγισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του εγγείου κεφαλαίου και αποκθκευμζνα προϊόντα, τα 

οποία καταγράφθκαν ωσ κατεςτραμμζνα.  

3. Η επιχοριγθςθ είναι αφορολόγθτθ, ακατάςχετθ και ανεκχϊρθτθ ςτα χζρια του 

Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ, δεν 

υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, δεν δεςμεφεται και δεν 

ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ ςτθ φορολογικι διοίκθςθ και το Δθμόςιο, τουσ 

διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα. 

4. Κατόπιν τθσ ζκδοςθσ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων και Τποδομϊν και Μεταφορϊν για τθν οριοκζτθςθ τθσ πλθγείςασ περιοχισ 

και τθ διαπίςτωςθ τθσ ζκταςθσ των ηθμιϊν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 10 

του ν. 2576/1998 (Αϋ 25), τον ν. 867/1979 (Αϋ 4), τον ν. 1048/1980 (Αϋ 101), τον ν. 

1133/1981 (Αϋ 54) και τον ν. 1190/1981 (Αϋ 203), θ περιφζρεια διαβιβάηει, ςφμφωνα με 

το άρκρο 14, ςτθ Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ του Τπουργείου Οικονομικϊν, 

ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ των επιχειριςεων που επλιγθςαν και των εκτιμϊμενων 

ηθμιϊν, υπογεγραμμζνθ από τα μζλθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ κρατικισ αρωγισ του 

άρκρου 12, κακϊσ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

5. Η καταβολι ςτουσ δικαιοφχουσ πραγματοποιείται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Οικονομικϊν, μετά από διαβίβαςθ ςε αυτι 

των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 4 από τθ Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ του Τπουργείου 
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Οικονομικϊν, αφαιρουμζνου του ποςοφ τυχόν προκαταβολισ που ζχει χορθγθκεί 

ςφμφωνα με το άρκρο 3.  

 

Άρκρο 3 

Προκαταβολι επιχοριγθςθσ επιχειριςεων 

1. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όπου παρατθροφνται ςθμαντικζσ και εκτεταμζνεσ 

ηθμίεσ ςε αρικμό πλθγειςϊν επιχειριςεων ι ςε μζγεκοσ καταςτροφισ, μπορεί να 

παρζχεται προκαταβολι ζναντι του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ επιχοριγθςθσ του 

άρκρου 2. 

2. Κατόπιν τθσ ζκδοςθσ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ 

και Επενδφςεων και Τποδομϊν και Μεταφορϊν για τθν οριοκζτθςθ τθσ πλθγείςασ 

περιοχισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ζκταςθσ των ηθμιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του 

ν. 2576/1998 (Αϋ 25), τον ν. 867/1979 (Αϋ 4), τον ν. 1048/1980 (Αϋ 101), τον ν. 

1133/1981 (Αϋ 54) και τον ν. 1190/1981 (Αϋ 203), θ Περιφζρεια διαβιβάηει, 

ςφμφωνα με το άρκρο 14, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτθ Διεφκυνςθ Κρατικισ 

Αρωγισ του Τπουργείου Οικονομικϊν επιμζρουσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων 

που επλιγθςαν ςτθν εκάςτοτε περιφζρεια και για τισ οποίεσ ζχουν ολοκλθρωκεί θ 

εκτίμθςθ και θ καταγραφι των ηθμιϊν, υπογεγραμμζνεσ από τα μζλθ τθσ αρμόδιασ 

επιτροπισ κρατικισ αρωγισ του άρκρου 12.  

3. Η καταβολι ςτουσ δικαιοφχουσ πραγματοποιείται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Οικονομικϊν μετά από διαβίβαςθ ςε αυτι 

των καταςτάςεων τθσ παρ. 2 και των ςχετικϊν εγγράφων από τθ Διεφκυνςθ 

Κρατικισ Αρωγισ του Τπουργείου Οικονομικϊν, χωρίσ προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 4 του άρκρου 2.  

4. ε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 

2 ότι δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ επιχοριγθςθσ, το ποςό τθσ προκαταβολισ 

που ζχει καταβλθκεί αναηθτείται ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζν, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων. 

 

Άρκρο 4 

Επιχοριγθςθ αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων 

1. τισ αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 ανικουν οι γεωργικζσ και 

κτθνοτροφικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ ανικουν ςε ζνα ι περιςςότερα φυςικά πρόςωπα ι 

και ςε νομικά πρόςωπα. 

2. Σα άρκρα 2 και 3 εφαρμόηονται με τθν επιφφλαξθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν 

αςφάλιςθ τθσ φυτικισ παραγωγισ και του ηωϊκοφ κεφαλαίου, μζςω των Κανονιςμϊν 

του Οργανιςμοφ Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων και του Κανονιςμοφ Κρατικϊν 

Οικονομικϊν Ενιςχφςεων. Κατά παρζκκλιςθ του προθγοφμενου εδαφίου, ςε 

περιπτϊςεισ περιοχϊν οι οποίεσ ζχουν κθρυχκεί ςε ζκτακτθ ανάγκθ, μετά από 

κεομθνία, δφναται θ ενίςχυςθ, θ οποία χορθγείται βάςει του Κανονιςμοφ Κρατικϊν 

Οικονομικϊν Ενιςχφςεων, να χορθγείται βάςει των διατάξεων του παρόντοσ, κατόπιν 
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ζκδοςθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Σροφίμων.  

3. τισ περιπτϊςεισ ηθμιϊν ςε μζςα παραγωγισ, όπωσ ςτο ζγγειο κεφάλαιο, ςε αγροτικζσ 

εκμεταλλεφςεισ, ςτισ αρμόδιεσ επιτροπζσ κρατικισ αρωγισ ςυμμετζχουν υποχρεωτικά 

ςτελζχθ του Οργανιςμοφ Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων, τα οποία είναι 

εγγεγραμμζνα ςτο μθτρϊο του άρκρου 10. 

4. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όπου παρατθροφνται ςθμαντικζσ και εκτεταμζνεσ ηθμίεσ ςε 

αρικμό πλθγειςϊν επιχειριςεων ι ςε μζγεκοσ καταςτροφισ, με κοινι απόφαςθ των 

Τπουργϊν Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων παρζχεται 

επιχοριγθςθ ποςοςτοφ που δεν ξεπερνά το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ επιχοριγθςθσ 

που κακορίηεται με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7, ςε αγρότεσ ειδικοφ 

κακεςτϊτοσ, που δεν είναι κατά κφριο επάγγελμα αγρότεσ, τθρουμζνων των λοιπϊν 

όρων και προχποκζςεων του άρκρου 3 και τθσ περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 107 τθσ 

υνκικθσ για τθν Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των κεφαλαίων Ι και ΙΙ και του 

άρκρου 50 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 651/2014 (L 187), κακϊσ και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

702/2014 (L 193)  ιδίωσ των κεφαλαίων Ι και ΙΙ και του άρκρου 30 αυτοφ. 

 

Άρκρο 5 

Επιχοριγθςθ αςφαλιςμζνων επιχειριςεων 

1. Για τισ επιχειριςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2, οι οποίεσ ζχουν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, 

εφαρμόηονται τα άρκρα 2 και 3, τθρουμζνων των λοιπϊν προχποκζςεων, για το ποςό 

τθσ ηθμίασ το οποίο δεν καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο.  

2. Για τθν εφαρμογι του άρκρου 3 απαιτείται θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

προςδιοριςμοφ του ποςοφ τθσ ηθμιάσ που καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο 

ςυμβόλαιο.  

 

Άρκρο 6 

Ενίςχυςθ πρϊτθσ αρωγισ ςε επιχειριςεισ 

1. τουσ δικαιοφχουσ του άρκρου 2 που ζχουν πλθγεί από κεομθνία ι άλλθ φυςικι 

καταςτροφι δφναται να χορθγείται άμεςα ζκτακτθ εφάπαξ ενίςχυςθ, ωσ πρϊτθ αρωγι. 

Η ενίςχυςθ τθσ πρϊτθσ αρωγισ του πρϊτου εδαφίου δεν δφναται να υπερβαίνει το 

μζςο μθνιαίο ειςόδθμα του οικονομικοφ ζτουσ που προθγικθκε τθσ κεομθνίασ ι άλλθσ 

φυςικισ καταςτροφισ τθσ περιφερειακισ ενότθτασ τθσ περιοχισ που ζχει πλθγεί. 

2. Η πρϊτθ αρωγι ςυνιςτά τθν άμεςθ ενίςχυςθ προσ τουσ δικαιοφχουσ που ζχουν πλθγεί 

από κεομθνία ι άλλθ φυςικι καταςτροφι. Για τθν καταβολι τθσ, υποβάλλεται αίτθςθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 14, ςτθ Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ του Τπουργείου 

Οικονομικϊν, θ οποία ςυνιςτά και υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) ωσ προσ 

το περιεχόμενό τθσ. Η αίτθςθ δφναται εναλλακτικά να υποβάλλεται εγγράφωσ ςτον 

περιφερειακό ςυντονιςτι κρατικισ αρωγισ από τον δικαιοφχο ι τον νόμιμο ι προσ 

τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του δικαιοφχου και να καταχωρίηεται από τθν 

αρμόδια υπθρεςία τθσ Περιφζρειασ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα κρατικισ αρωγισ.  
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3. Σο ιμιςυ (50%) τθσ πρϊτθσ αρωγισ αφαιρείται από το ποςό τθσ προκαταβολισ ι τθσ 

επιχοριγθςθσ των άρκρων 2 και 3, αντίςτοιχα. ε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ότι θ 

επιχείρθςθ δεν δικαιοφται επιχοριγθςθ, το ποςό τθσ πρϊτθσ αρωγισ που ζχει 

καταβλθκεί, αναηθτείται ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων. 

4. Η πλθρωμι τθσ πρϊτθσ αρωγισ ςτουσ δικαιοφχουσ διεκπεραιϊνεται με μόνθ τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ και το ποςό καταβάλλεται ςτουσ δικαιοφχουσ από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν.  

5. Η οικονομικι ενίςχυςθ τθσ πρϊτθσ αρωγισ ορίηεται ωσ αφορολόγθτθ, ανεκχϊρθτθ και 

ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και 

ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, δεν 

δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ φορολογικι διοίκθςθ 

και το Δθμόςιο, τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά 

ιδρφματα.  

 

Άρκρο 7 

Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ Μζρουσ Αϋ 

1. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηονται το φψοσ τθσ επιχοριγθςθσ, θ 

διαδικαςία και ο τρόποσ καταβολισ τθσ, θ αφαίρεςθ τυχόν προκαταβολισ, κακϊσ και 

κάκε ειδικότερο κζμα ςχετικό με τθν παροχι τθσ επιχοριγθςθσ κάκε φορά, μετά από 

επεξεργαςία των καταςτάςεων και των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 4 του άρκρου 2.   

2. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηονται οι διαδικαςίεσ, τα 

δικαιολογθτικά τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι 

του άρκρου 2 ςχετικά με τθν επιχοριγθςθ των επιχειριςεων και του άρκρου 5 ειδικά 

για τθν επιχοριγθςθ των αςφαλιςμζνων. 

3. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηονται το φψοσ τθσ προκαταβολισ τθσ 

επιχοριγθςθσ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν παροχι τθσ προκαταβολισ, μετά από 

επεξεργαςία των καταςτάςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 3. 

4. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηονται το ποςό τθσ πρϊτθσ αρωγισ του 

άρκρου 6, θ καταλθκτικι θμερομθνία των αιτιςεων, θ διαδικαςία και ο τρόποσ 

καταβολισ τθσ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν εφαρμογι του άρκρου 6. 

 

ΜΕΡΟ Βϋ 

Οργανωτικζσ διατάξεισ κρατικισ αρωγισ προσ επιχειριςεισ και ςυντονιςμόσ ςχετικϊν 

κεμάτων 

 

Άρκρο 8 

Εκνικι Επιτροπι Κρατικισ Αρωγισ 

υςτινεται Εκνικι Επιτροπι Κρατικισ Αρωγισ (εφεξισ Επιτροπι), ςφμφωνα με το άρκρο 8 

του ν. 4622/2019 (Αϋ133). Η Επιτροπι αποτελεί τον μθχανιςμό που ςυντονίηει και 
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διαςφαλίηει ςε εκνικό επίπεδο τθν υλοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν κρατικι 

αρωγι. 

Άρκρο 9 

 Σαμείο Κρατικισ Αρωγισ 

1. υςτινεται Σαμείο Κρατικισ Αρωγισ με τθ μορφι νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου 

(εφεξισ «Σαμείο»). Σο Σαμείο εποπτεφεται από τθν Προεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ, 

υποςτθρίηεται διοικθτικά από το Τπουργείο Οικονομικϊν και εδρεφει ςτθν Ακινα. 

κοπόσ του Σαμείου είναι θ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων και δράςεων ςτιριξθσ και 

ενίςχυςθσ πλθγζντων από κεομθνίεσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ, ςυμπλθρωματικά 

προσ τισ ενιςχφςεισ από τον κρατικό προχπολογιςμό. 

2. Οι πόροι του Σαμείου προζρχονται από: 

α) Ειςφορζσ ιδιωτϊν ςτον Λογαριαςμό Κρατικισ Αρωγισ ο οποίοσ ςυςτινεται με 

απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν και τθρείται ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

β) ποςά που ζχουν αναηθτθκεί ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων και αφοροφν ςε κάκε είδουσ 

ενίςχυςθ που ζχει δοκεί ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα μετά από κεομθνία ι άλλθ 

φυςικι καταςτροφι. 

3. Σο Σαμείο διοικείται από πενταμελζσ διοικθτικό ςυμβοφλιο, τα μζλθ του οποίου 

διορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο 

αποτελείται από:  

α) τον Πρόεδρο, ο οποίοσ επιλζγεται από τον Τπουργό Οικονομικϊν, κατόπιν τιρθςθσ 

τθσ διαδικαςίασ των άρκρων 20-23 του ν. 4735/2020 (Αϋ197),  

β) τον Γενικό Γραμματζα Οικονομικισ Πολιτικισ του Τπουργείου Οικονομικϊν, 

γ) τον Γενικό Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ του Τπουργείου Οικονομικϊν,  

δ) τον Γενικό Γραμματζα υντονιςμοφ τθσ Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και  

ε) ζναν (1) εμπειρογνϊμονα εγνωςμζνου κφρουσ, ωσ μζλθ. 

4. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο του Σαμείου καταρτίηει ετιςια ζκκεςθ που υποβάλλει ςτθν 

Προεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτον Τπουργό Οικονομικϊν, ςτθν οποία περιγράφονται τα 

αποτελζςματα τθσ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ των πόρων. Η ζκκεςθ διαβιβάηεται από 

τον Τπουργό Οικονομικϊν ςτον Πρόεδρο τθσ Βουλισ. 

 

Άρκρο 10 

Εκνικό μθτρϊο ςτελεχϊν επιτροπϊν κρατικισ αρωγισ 

1. υςτινεται εκνικό μθτρϊο ςτελεχϊν επιτροπϊν κρατικισ αρωγισ (εφεξισ «μθτρϊο»), 

ςτο οποίο εντάςςονται υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ επιτροπζσ κρατικισ αρωγισ του 

άρκρου 12. Σο μθτρϊο τθρείται θλεκτρονικά από το Τπουργείο Οικονομικϊν και είναι 

αναρτθμζνο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του. 

2. το μθτρϊο εγγράφονται κατόπιν αίτθςθσ και αξιολόγθςισ τουσ: 
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α) μόνιμοι και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 

υπάλλθλοι κατθγορίασ ΠΕ ι TE, με βακμό Αϋ του Δθμοςίου ι των Οργανιςμϊν Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, 

β) μζλθ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ 

και του Γεωτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, 

γ) ςτελζχθ του Οργανιςμοφ Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (Ε.Λ.Γ.Α.) που 

εμπλζκονται ςε κζματα εκτιμιςεων ηθμίασ, 

δ) εξειδικευμζνοι εμπειρογνϊμονεσ ςτα πεδία εκτιμιςεων ηθμίασ κινθτϊν ι ακινιτων 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ. 

3. το μθτρϊο εγγράφεται υποχρεωτικά το προςωπικό των Περιφερειϊν, το οποίο 

ςτελεχϊνει τισ οργανικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ εμπλζκονται ςε κζματα ςχετικά με τθν 

πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των φυςικϊν και άλλων 

καταςτροφϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 186 του ν. 3852/2010 (Αϋ 87).  

4. Δεν εγγράφονται ςτο μθτρϊο:  

α) Όςοι ζχουν καταδικαςκεί τελεςίδικα για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για 

κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία 

δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, 

κακϋ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά 

τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ,  

β) όςοι ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο 

διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι, 

γ) όςοι ζχουν υποβλθκεί είτε ςε πλιρθ ι μερικι ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, 

είτε ςε πλιρθ ι μερικι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ,    

δ) εκείνοι ςτουσ οποίουσ ζχει επιβλθκεί τελεςιδίκωσ οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι 

ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό 

παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).   

5. Η Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ του άρκρου 15 είναι αρμόδια για τθν κατάρτιςθ και 

τιρθςθ του μθτρϊου και διαςφαλίηει ότι τα ςτελζχθ του μθτρϊου λαμβάνουν 

κατάλλθλθ κατάρτιςθ για τθ διαςφάλιςθ υψθλϊν επαγγελματικϊν προτφπων ςε 

ηθτιματα ςχετικά με τθν καταγραφι και εκτίμθςθ ηθμιϊν, αντιμετϊπιςθ και 

αποκατάςταςθ φυςικϊν καταςτροφϊν, κακϊσ και ςε κζματα κρατικισ αρωγισ. 

 

Άρκρο 11 

Περιφερειακόσ ςυντονιςτισ κρατικισ αρωγισ 

1. Εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, με απόφαςθ του 

περιφερειάρχθ, ορίηεται ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα περιφερειακόσ ςυντονιςτισ 

κρατικισ αρωγισ, ο οποίοσ αποτελεί τον μόνιμο ςφνδεςμο τθσ περιφερειακισ ενότθτασ 

με τθν Επιτροπι του άρκρου 8. 

2. Ο περιφερειακόσ ςυντονιςτισ κρατικισ αρωγισ δφναται να είναι αιρετόσ ι ςτζλεχοσ 

των υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ. 
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3. Ο περιφερειακόσ ςυντονιςτισ κρατικισ αρωγισ είναι αρμόδιοσ για: 

α) Σον ςυντονιςμό τθσ παραλαβισ των αιτιςεων και ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν 

των πλθγζντων από κεομθνία ι άλλθ φυςικι καταςτροφι από τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ 

κρατικισ αρωγισ του άρκρου 12. 

β) τθν πλθροφόρθςθ των πολιτϊν ςχετικά με τα κζματα αρμοδιότθτασ τθσ περιφζρειασ 

για τθ διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ ηθμιϊν από κεομθνία ι άλλθ φυςικι καταςτροφι, και 

γ) τθν ειςιγθςθ για τθν ζκδοςθ των αποφάςεων ςυγκρότθςθσ  των επιτροπϊν κρατικισ 

αρωγισ, κακϊσ και τθ διεκπεραίωςθ όλων των διαδικαςτικϊν ενεργειϊν για τθν ζκδοςθ 

των ωσ άνω αποφάςεων. 

4. Ο περιφερειακόσ ςυντονιςτισ κρατικισ αρωγισ ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ, τθν οποία 

ειςθγείται προσ ςυηιτθςθ ςτθν ειδικι ςυνεδρίαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου για 

τον απολογιςμό πεπραγμζνων τθσ περιφερειακισ αρχισ,  ςφμφωνα με το άρκρο 185 

του ν. 3852/2010 (Αϋ87) και κοινοποιεί ςτθν Επιτροπι του άρκρου 8. Ο περιφερειακόσ 

ςυντονιςτισ κρατικισ αρωγισ μπορεί να προβαίνει ςτθν υποβολι προτάςεων 

βελτίωςθσ τθσ διαδικαςίασ κρατικισ αρωγισ μετά από κεομθνία ι άλλθ φυςικι 

καταςτροφι, ςτο πλαίςιο τθσ ετιςιασ ζκκεςισ του και με αφορμι ςθμαντικά  

προβλιματα  που ο ίδιοσ εντοπίηει. τθν τελευταία περίπτωςθ, οι ειδικζσ προτάςεισ 

υποβάλλονται ςτον περιφερειάρχθ και κοινοποιοφνται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο. Η 

ετιςια ζκκεςθ και οι ειδικζσ προτάςεισ του περιφερειακοφ ςυντονιςτι κρατικισ αρωγισ 

αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ περιφζρειασ με τθν επιμζλεια των 

υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ. 

5. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όπου παρατθροφνται ςθμαντικζσ και εκτεταμζνεσ ηθμίεσ ςε 

αρικμό πλθγειςϊν επιχειριςεων ι ςε μζγεκοσ καταςτροφισ, δφνανται να ορίηονται, με 

απόφαςθ του οικείου δθμάρχου, υπεφκυνοι κρατικισ αρωγισ ςτουσ διμουσ, που ζχουν 

πλθγεί από τθ κεομθνία ι άλλθ φυςικι καταςτροφι, προσ υποςτιριξθ του ζργου του 

περιφερειακοφ ςυντονιςτι κρατικισ αρωγισ. Οι υπεφκυνοι κρατικισ αρωγισ 

επικουροφν το ζργο του περιφερειακοφ ςυντονιςτι κρατικισ αρωγισ. 

6. Σο ζργο του περιφερειακοφ ςυντονιςτι κρατικισ αρωγισ εκτελείται υπό τισ οδθγίεσ, τον 

άμεςο ζλεγχο και τον ςυντονιςμό του αντιπεριφερειάρχθ,  ςτον οποίο ζχουν ανατεκεί 

οι  αρμοδιότθτεσ που απορρζουν από το άρκρο 160 του ν. 3852/2010. 

 

Άρκρο 12 

Επιτροπζσ κρατικισ αρωγισ 

1. Μετά από κεομθνία ι άλλθ φυςικι καταςτροφι, ςυςτινονται και ςυγκροτοφνται 

αμελλθτί επιτροπζσ κρατικισ αρωγισ ανά περιφερειακι ενότθτα, με απόφαςθ του 

αντιπεριφερειάρχθ ςτον οποίο ζχουν ανατεκεί οι αρμοδιότθτεσ που απορρζουν από το 

άρκρο 160 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), θ οποία εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ του 

περιφερειακοφ ςυντονιςτι κρατικισ αρωγισ του άρκρου 11 .  

2. Οι επιτροπζσ κρατικισ αρωγισ είναι αρμόδιεσ για τθν εκτίμθςθ και καταγραφι των 

ηθμιϊν από κεομθνία ι άλλθ φυςικι καταςτροφι ςτισ επιχειριςεισ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 2, με ςκοπό τθν επιχοριγθςθ ι τθν προκαταβολι ζναντι επιχοριγθςθσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ηθμιϊν, ςφμφωνα με τα άρκρα 2 και 3. 
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3. Ωσ μζλθ των επιτροπϊν κρατικισ αρωγισ ορίηονται μζλθ εγγεγραμμζνα ςτο μθτρϊο του 

άρκρου 10. Σα μζλθ επιλζγονται με κριτιρια το γνωςτικό αντικείμενο και τθν εμπειρία 

τουσ, τθν εντοπιότθτα, κακϊσ και το είδοσ των ηθμιϊν. 

4. Σα μζλθ των επιτροπϊν κρατικισ αρωγισ οφείλουν να τθροφν αρχζσ δεοντολογίασ και 

ςυμπεριφοράσ.  

 

Άρκρο 13 

Αποηθμίωςθ επιτροπϊν και κάλυψθ δαπανϊν 

1. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία απαιτθκεί μετακίνθςθ εκτόσ περιφερειακισ ενότθτασ 

μελϊν των επιτροπϊν κρατικισ αρωγισ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ προσ 

τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ, καταβάλλονται δαπάνεσ μετακίνθςθσ, κατά  τθν υποπαρ. 

Δ.9 του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). 

2. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μεγάλθσ ζκταςθσ ηθμιϊν ςε επιχειριςεισ από κεομθνία ι 

άλλθ φυςικι καταςτροφι ι γεωγραφικϊν ιδιαιτεροτιτων των περιοχϊν που επλιγθςαν 

από κεομθνία ι άλλθ φυςικι καταςτροφι δφναται, για να επιτευχκεί θ ζγκαιρθ 

πραγματοποίθςθ του καταγραφικοφ και εκτιμθτικοφ ζργου, μετά από ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ του άρκρου 8, να χορθγείται αποηθμίωςθ ςτα εγγεγραμμζνα ςτο μθτρϊο του 

άρκρου 10 μζλθ των επιτροπϊν κρατικισ αρωγισ για το ζργο τουσ, κατά παρζκκλιςθ 

του άρκρου 21 του ν. 4354/2015 (Αϋ 176). 

 

Άρκρο 14 

Ηλεκτρονικι πλατφόρμα κρατικισ αρωγισ 

1. Οι διαδικαςίεσ κάκε είδουσ ενίςχυςθσ κρατικισ αρωγισ για κεομθνία ι άλλθ φυςικι 

καταςτροφι, κακϊσ και οι διαδικαςίεσ των άρκρων 2, 3 και 6, υλοποιοφνται μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ κρατικισ αρωγισ. Μζχρι τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ θ διαβίβαςθ των εγγράφων πραγματοποιείται μζςω 

θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ.  

2. τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα κρατικισ αρωγισ τθρείται βάςθ δεδομζνων με 

πλθροφορίεσ για τισ κάκε είδουσ ενιςχφςεισ που ζχουν δοκεί ςε φυςικά και νομικά 

πρόςωπα μετά από κεομθνία ι άλλθ φυςικι καταςτροφι. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο ανά δικαιοφχο:  

α) για τα φυςικά πρόςωπα, το ονοματεπϊνυμο, το πατρϊνυμο και τον ΑΦΜ, 

β) για τα νομικά πρόςωπα τθν επωνυμία και τον ΑΦΜ και,  

γ) τουλάχιςτον το φυςικό φαινόμενο που προκάλεςε τθ ηθμία με γα) τθν θμερομθνία 

τθσ εκδιλωςισ του, γβ) τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ αφορά, γγ) τθν κοινι υπουργικι 

απόφαςθ τθσ οριοκζτθςθσ των πλθγειςϊν περιοχϊν, γδ) το ποςό τθσ αςφαλιςτικισ 

κάλυψθσ και το ποςό τθσ κρατικισ αρωγισ, και γε) τθν προκαταβολι ζναντι 

επιχοριγθςθσ μζχρι τθν οριςτικι εκκακάριςθ αυτισ. 

3. Η ψθφιακι πλατφόρμα αναπτφςςεται από τθ Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν 

υςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Γ.Γ.Π..Δ.Δ.) του Τπουργείου Ψθφιακισ 
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Διακυβζρνθςθσ, φιλοξενείται και λειτουργεί ςτισ υποδομζσ τθσ Γ.Γ.Π..Δ.Δ., θ οποία 

αναλαμβάνει τον ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ και τθν παραγωγικι λειτουργία ςε 

ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ. 

4. Η ψθφιακι πλατφόρμα μπορεί να ςυνδζεται μζςω διαλειτουργικότθτασ με 

υφιςτάμενεσ πλατφόρμεσ από τισ οποίεσ διατίκενται ςτοιχεία ςχετικά με ενιςχφςεισ 

κρατικισ αρωγισ μετά από κεομθνία ι άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ.  

5. Οι υπθρεςίεσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και των λοιπϊν φορζων που ςχετίηονται με τθν 

κρατικι αρωγι και παρζχουν κάκε είδουσ χρθματικι ενίςχυςθ, κακϊσ και αςφαλιςτικζσ 

εταιρείεσ και αςφαλιςτικοί ςφμβουλοι ςυνεργάηονται με το Τπουργείο Οικονομικϊν και 

παρζχουν κάκε απαραίτθτο ςτοιχείο για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων και τθν 

τροφοδότθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

 

Άρκρο 15 

φςταςθ Διεφκυνςθσ Κρατικισ Αρωγισ 

υςτινεται ςτθ Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Πολιτικισ ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν 

Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ, αρμόδια για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ περί 

κρατικισ αρωγισ. Με διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταςθ των Τπουργϊν 

Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, κακορίηονται θ οργάνωςθ και θ λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ, θ 

ζνταξι τθσ ςτθν οργανωτικι δομι του Τπουργείου Οικονομικϊν, οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι 

τθσ, οι αρμοδιότθτεσ των Σμθμάτων και κάκε ειδικότερο κζμα, ςφμφωνα με το άρκρο 20 

του ν. 4622/2019 (Αϋ 133). 

 

Άρκρο 16 

τελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Κρατικισ Αρωγισ 

1. υςτινονται είκοςι (20) οργανικζσ κζςεισ ςτθ Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ. Με 

απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν οι οργανικζσ κζςεισ του προθγοφμενου εδαφίου 

κατανζμονται ανά κατθγορία, εκπαιδευτικι βακμίδα, κλάδο, ειδικότθτα και ορίηεται θ 

ςχζςθ εργαςίασ. 

2. Η Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ ςτελεχϊνεται από υπαλλιλουσ του Τπουργείου 

Οικονομικϊν, οι οποίοι τοποκετοφνται ςε αυτι με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, 

κακϊσ και από υπαλλιλουσ που αποςπϊνται.  

3. Κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ διάταξθσ, ςτθ Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Οικονομικισ Πολιτικισ του Τπουργείου Οικονομικϊν, επιτρζπεται θ 

απόςπαςθ ζωσ δζκα (10) υπαλλιλων, μονίμων και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου, που υπθρετοφν ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα, οι οποίοι ανικουν 

ςτο Μθτρϊο Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ανεξάρτθτα από τον φορζα ςτον οποίο 

ανικει θ οργανικι τουσ κζςθ. 

4. Οι αποςπάςεισ διενεργοφνται με κοινι απόφαςθ των αρμοδίων οργάνων του φορζα 

προζλευςθσ και του φορζα υποδοχισ κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ ι ςφμφωνθ γνϊμθ των αρμόδιων 

υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων του φορζα προζλευςθσ. 
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5. Η χρονικι διάρκεια των αποςπάςεων ορίηεται ςτα δφο (2) ζτθ, με δυνατότθτα 

ιςόχρονθσ ανανζωςθσ τθσ απόςπαςθσ για μια φορά μόνο, κατόπιν αίτθςθσ του 

υπαλλιλου και ςφμφωνθσ γνϊμθσ του προϊςταμζνου τθσ  Διεφκυνςθσ Κρατικισ 

Αρωγισ. Για τθ διενζργεια τθσ απόςπαςθσ, το ποςοςτό κάλυψθσ των κζςεων ςτον 

φορζα προζλευςθσ του κλάδου, ςτον οποίο ανικει ο υπάλλθλοσ, κατά τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων για τθ διαδικαςία επιλογισ, πρζπει να ανζρχεται 

ςε ποςοςτό τουλάχιςτον εξιντα πζντε τοισ εκατό (65%) επί του ςυνόλου των οργανικϊν 

κζςεων ςτον οικείο κλάδο, ςτο οποίο ποςοςτό δεν ςυμπεριλαμβάνονται υπάλλθλοι, οι 

οποίοι απουςιάηουν με μακροχρόνια άδεια, όπωσ άνευ αποδοχϊν, υπθρεςιακισ 

εκπαίδευςθσ ι είναι αποςπαςμζνοι ςε άλλον φορζα. Ο αιτϊν υπάλλθλοσ πρζπει 

επιπλζον να μθν είναι ο μοναδικόσ που υπθρετεί ςτον οικείο κλάδο, τόςο κατά τθ λιξθ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, όςο και κατά τον χρόνο ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ 

απόςπαςθσ.  

6. Για το χρονικό διάςτθμα τθσ απόςπαςθσ οι υπάλλθλοι διατθροφν το ςφνολο των 

αποδοχϊν τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ και θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ τουσ βαρφνει τον 

φορζα υποδοχισ. Ο φορζασ υποδοχισ βαρφνεται με τισ δαπάνεσ επιπλζον αμοιβισ των 

αποςπαςμζνων υπαλλιλων. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ των αποςπαςμζνων λογίηεται για 

κάκε ςυνζπεια ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ. 

7. Με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, διακόπτεται θ απόςπαςθ υπαλλιλου πριν από τθ 

λιξθ τθσ, για υπθρεςιακοφσ λόγουσ ι μετά από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του υπαλλιλου, 

κατόπιν ςυνεκτίμθςθσ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν. 

 

Άρκρο 17 

Ζλεγχοσ 

1. Η Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ προβαίνει ςε ζλεγχο ωσ προσ τθν τιρθςθ των 

διαδικαςιϊν και μεκόδων που προβλζπονται ςτισ υπουργικζσ αποφάςεισ του άρκρου 7 

για τθν επιχοριγθςθ των επιχειριςεων, κακϊσ και ωσ προσ τθν τιρθςθ των 

προβλεπόμενων ςτον οδθγό αρχϊν δεοντολογίασ και ςυμπεριφοράσ των μελϊν των 

επιτροπϊν κρατικισ αρωγισ. 

2. Ο ζλεγχοσ τθσ παρ. 1 διενεργείται δειγματολθπτικά με βάςθ τα ςτοιχεία που τθροφνται 

ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα κρατικισ αρωγισ ι κατόπιν καταγγελίασ, αναφοράσ ι 

ενδείξεων για μθ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ. Ο ζλεγχοσ δφναται να είναι και επιτόπιοσ. 

3. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ οι υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ υποχρεοφνται να τθροφν 

για διάςτθμα πζντε (5) τουλάχιςτον ετϊν το ςφνολο των φακζλων και ςχετιηόμενων 

εγγράφων και δικαιολογθτικϊν επιχοριγθςθσ κάκε επιχείρθςθσ. Για τουσ ςκοποφσ του 

παρόντοσ οι υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ και τα μζλθ των επιτροπϊν κρατικισ αρωγισ 

οφείλουν να παρζχουν ςτθ Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ κάκε ςχετικι πλθροφόρθςθ ι 

ςτοιχείο ηθτθκεί. 

4. Για τα αποτελζςματα του ελζγχου ενθμερϊνεται θ Επιτροπι του άρκρου 8. 
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Άρκρο 18 

Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ Μζρουσ Βϋ 

1. Η οργάνωςθ και λειτουργία του Σαμείου του άρκρου 9 κακορίηεται με διάταγμα, το 

οποίο εκδίδεται με  πρόταςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν, κατ’ 

εφαρμογι του άρκρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

2. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν κακορίηονται τα 

προςόντα των ςτελεχϊν που εγγράφονται ςτο μθτρϊο του άρκρου 10, θ διαδικαςία και 

τα αρμόδια για τθν αξιολόγθςθ και επιλογι των υποψιφιων ςτελεχϊν όργανα, ο 

τρόποσ κατάρτιςθσ και τιρθςθσ του μθτρϊου, ο τρόποσ αποβολισ μελϊν από το 

μθτρϊο, κάκε ςυναφζσ διαδικαςτικό κζμα τόςο για τθν ζνταξθ των υποψθφίων των 

κατθγοριϊν του παρόντοσ ι άλλθσ κατθγορίασ ςτο μθτρϊο όςο και για τθ λειτουργία 

και οργάνωςθ του μθτρϊου, κακϊσ και άλλο κζμα ςχετικό με τθν εφαρμογι του 

παρόντοσ. Με όμοια απόφαςθ δφναται να επεκτείνονται οι κατθγορίεσ προςϊπων που 

μποροφν να εγγράφονται ςτο μθτρϊο. 

3. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και Σροφίμων ρυκμίηεται κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν 

κρατικισ αρωγισ του άρκρου 12, το ζργο και τθ λειτουργία τουσ. 

4. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν κεςπίηεται οδθγόσ 

αρχϊν δεοντολογίασ και ςυμπεριφοράσ των μελϊν των επιτροπϊν κρατικισ αρωγισ του 

άρκρου 12. 

5. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν κακορίηονται το φψοσ, 

οι όροι, θ διαδικαςία και οι προχποκζςεισ καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ του άρκρου 13. 

6. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα ςχετικά με 

τθν τιρθςθ, τθν επεξεργαςία και τθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ κρατικισ 

αρωγισ του άρκρου 14 για κεομθνίεσ και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ, τθν καταχϊριςθ 

των ςτοιχείων των δικαιοφχων ςτθν πλατφόρμα, τθν πρόςβαςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων, 

κακϊσ και τθν καταχϊρθςθ και τιρθςθ ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων.  

7. Με κοινζσ αποφάςεισ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 

ρυκμίηονται:  

α) ειδικότερα κζματα ςχετικά με τθ διαςφνδεςθ τθσ πλατφόρμασ, τθν εξειδίκευςθ των 

τεχνικϊν λεπτομερειϊν για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ και κάκε άλλο τεχνικό κζμα,  

β) ο τρόποσ ειςόδου ςτθν πλατφόρμα, οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και τα ειδικότερα 

ηθτιματα για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ πρϊτθσ αρωγισ του άρκρου 6 και το 

περιεχόμενο αυτισ,  

γ) ειδικότερα κζματα ςχετικά με τθν τροφοδότθςθ τθσ πλατφόρμασ με κάκε 

απαραίτθτο ςτοιχείο αναφορικά με τον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ και το εφροσ κάλυψθσ 

τυχόν υφιςτάμενου αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, λαμβανομζνθσ ειδικισ μζριμνασ, ϊςτε 

θ πλατφόρμα να είναι πλιρωσ προςβάςιμθ για τα άτομα με αναπθρία. 
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ΜΕΡΟ Γϋ 

Σελικζσ διατάξεισ 

 

Άρκρο 19 

Αποκατάςταςθ ηθμιϊν – Σροποποίθςθ άρκρου 10 του ν. 2576/1998 

1. Σο άρκρο 10 του ν. 2576/1998 (Αϋ 25) τροποποιείται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 10 

Αποκατάςταςθ ηθμιϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ 

Οι διατάξεισ για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν από ςειςμοφσ ςε κτίρια των ν. 867/1979 

(Αϋ 4), 1048/1980 (Αϋ 101), 1133/1981 (Αϋ 54) και 1190/1981 (Αϋ 203) εφαρμόηονται 

αναλόγωσ και για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςε κτίρια, που προκαλοφνται από 

πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ, κατολιςκιςεισ, ανεμοςτρόβιλουσ, τυφϊνεσ, χιονοςτιβάδεσ, 

χαλαηοπτϊςεισ και θφαιςτειακζσ εκριξεισ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων περί 

κρατικισ αρωγισ. Σα ειδικότερα κζματα οριοκζτθςθσ τθσ πλθγείςασ περιοχισ, 

διαπίςτωςθσ τθσ ζκταςθσ των ηθμιϊν, χοριγθςθσ ςχετικϊν δανείων και κάκε ςχετικό 

κζμα ρυκμίηονται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν και 

Τποδομϊν και Μεταφορϊν που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και του ενωςιακοφ δικαίου περί κρατικϊν ενιςχφςεων. Η 

ιςχφσ των προθγοφμενων εδαφίων άρχεται από τθν 1θ.6.2014. Από το δεφτερο εδάφιο 

του παρόντοσ εξαιροφνται τα ειδικότερα κζματα ςχετικά με τθν επιχοριγθςθ για τθν 

αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί κρατικισ αρωγισ τα οποία 

ρυκμίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν.» 

 

Άρκρο 20 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ Κρατικισ 

Αρωγισ του Τπουργείου Οικονομικϊν του άρκρου 15 διαβιβάηονται ςε αυτι από τισ 

υπθρεςίεσ και φορείσ το ςφνολο των εκκρεμϊν υποκζςεων για τθν ζκδοςθ 

κανονιςτικϊν πράξεων κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17), 

κακϊσ και για τα λοιπά κζματα αρμοδιότθτασ τθσ τθσ ανωτζρω Διεφκυνςθσ.  

2. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν ςυςτινονται Ομάδεσ Ζργου, με αντικείμενο 

τθν εκτζλεςθ ενεργειϊν για τθν ομαλι και αςφαλι μεταφορά των εκκρεμϊν 

υποκζςεων, τθσ ςχετικισ αλλθλογραφίασ και του λοιποφ αρχείου για τθν εφαρμογι των 

οριηόμενων ςτο άρκρο 36 του ν. 2459/1997 ςτθ Διεφκυνςθ Κρατικισ Αρωγισ του 

Τπουργείου Οικονομικϊν. Ζργο των Ομάδων Ζργου είναι θ εκτζλεςθ ενεργειϊν για τθν 

ομαδοποίθςθ, ταξινόμθςθ και καταγραφι των υποκζςεων του προθγοφμενου εδαφίου 

και ενεργειϊν που εκκρεμοφν ςε υπθρεςίεσ των Τπουργείων Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ 

και Επενδφςεων και Τποδομϊν και Μεταφορϊν, κακϊσ και τθσ ειςερχόμενθσ 

αλλθλογραφίασ με αποδζκτεσ τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, κακϊσ και κάκε ειδικότερο κζμα για 

τθν εφαρμογι του παρόντοσ. 
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3. Οι κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδόκθκαν από τουσ Τπουργοφσ Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ 

και Επενδφςεων και Τποδομϊν και Μεταφορϊν πριν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 

κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 36 του ν. 2459/1997 παραμζνουν ςε ιςχφ. 

4. Όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία γίνεται αναφορά ςτο άρκρο 36 του ν. 2459/1997 

νοοφνται οι κατά περιεχόμενο αντίςτοιχεσ διατάξεισ του παρόντοσ. 

 
Άρκρο 21 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

1. Σο άρκρο 36 του ν. 2459/1997 (Αϋ 17) περί παροχισ επιχορθγιςεων για ηθμιζσ από 

πλθμμφρεσ και λοιπζσ κεομθνίεσ καταργείται.  

2. Η υπ’ αρ. οικ. 3648/387/30.3.2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ «Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων για το ζργο «Επιχοριγθςθ 

επιχειριςεων που ζχουν πλθγεί από πλθμμφρεσ και λοιπζσ κεομθνίεσ εκτόσ ςειςμϊν» 

άρκρο 36 του ν.2459 (Αϋ17)» (Βϋ985) καταργείται. 

 
Άρκρο 22 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

Η ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει τρεισ μινεσ μετά τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, εκτόσ των άρκρων 8 ωσ και 11 θ ιςχφσ των οποίων αρχίηει από τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 θ ιςχφσ τθσ οποίασ αρχίηει από τθν 

1θ.1.2020.  

  


