
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την 

ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων 

από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α΄ 143) και 

άλλες διατάξεις 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

Άρθρο 1 Κύρωση της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 

μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

«Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» 

Άρθρο πρώτο Απαγορεύσεις που αφορούν δάση, προστατευόμενες περιοχές και άλση 

Άρθρο δεύτερο Απαγόρευση υπαίθριων δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν 

πυρκαγιά 

Άρθρο τρίτο Αρμόδιες αρχές 

Άρθρο τέταρτο Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο πέμπτο  Ισχύς 

Άρθρο 2 Κύρωση της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 

μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του 

φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις 

πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

«Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 

2021 και συναφείς διατάξεις» 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:  

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο πρώτο  Πεδίο εφαρμογής 

MΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Άρθρο δεύτερο Υποχρεωτική κήρυξη αναδάσωσης και σύντμηση προθεσμίας για την κήρυξη 

έκτασης ως αναδασωτέας – Τροποποίηση της παρ. 3 των άρθρων 41 και 70 

του ν. 998/1979 

Άρθρο τρίτο  Κάθετη οργάνωση και υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Άρθρο τέταρτο Διατάξεις για την επίσπευση των ειδικών δασοτεχνικών έργων - Προσθήκη 

παρ. 1Α και τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 998/1979 

1



Άρθρο πέμπτο  Απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης απόληψης των καμένων ιστάμενων 

δένδρων, εντός ιδιωτικών εκτάσεων εκτός σχεδίου από τους ιδιοκτήτες - 

Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 176 του ν.δ. 86/1969 

Άρθρο έκτο  Ανάδοχοι Αναδάσωσης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 42 του ν. 998/1979 

Άρθρο έβδομο Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών 

Άρθρο όγδοο Προσθήκη δασικών υπηρεσιών και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 

Ακτοφυλακής στις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της από 5.8.2021 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου πυρκαγιών» 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 

Άρθρο ένατο  Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή 

Άρθρο δέκατο  Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές 

εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι 

στεγαστικής συνδρομής 

Άρθρο ενδέκατο  Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για 

αποζημίωση οικοσκευής 

Άρθρο δωδέκατο  Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την 

αντιμετώπιση ζημιών 

Άρθρο δέκατο 

τρίτο 

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν 

τραυματισμό 

Άρθρο δέκατο 

τέταρτο  

Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 

φυσικά και νομικά πρόσωπα 

Άρθρο δέκατο 

πέμπτο  

Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες 

Άρθρο δέκατο έκτο  Απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - 

Τροποποίηση του ν. 4223/2013 

Άρθρο δέκατο 

έβδομο  

Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας 

Άρθρο δέκατο 

όγδοο 

Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν   

Άρθρο δέκατο 

ένατο  

Αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών 

μέσων 

Άρθρο εικοστό  Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

Άρθρο εικοστό 

πρώτο  

Μεταβατικές διατάξεις για το Ταμείο Κρατικής Αρωγής και τον Λογαριασμό 

Κρατικής Αρωγής - Τροποποίηση των άρθρων 14 και 24 του ν. 4797/2021 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο εικοστό 

δεύτερο  

Μέτρα ενίσχυσης φοιτητών 

Άρθρο εικοστό 

τρίτο  

Επέκταση του Προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα» 

Άρθρο εικοστό 

τέταρτο  

Παράταση προθεσμίας για την ορκωμοσία - ανάληψη υπηρεσίας 

νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020-2021 
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Άρθρο εικοστό 

πέμπτο 

Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την υλοποίηση των μέτρων ενίσχυσης των 

πληγέντων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ:  

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο εικοστό 

έκτο  

Αποζημίωση για απασχόληση πέραν των συνήθων καθηκόντων των 

υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προώθηση της 

αποκατάστασης πληγεισών περιοχών 

Άρθρο εικοστό 

έβδομο 

Αποζημίωση πλωτών μέσων 

Άρθρο εικοστό 

όγδοο 

Παροχή πιστωτικού σημειώματος (voucher) σε μέλη ξένων αποστολών 

πυροσβεστικών δυνάμεων 

Άρθρο εικοστό 

ένατο 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο τριακοστό  Ισχύς  

Άρθρο 3  Επέκταση πεδίου εφαρμογής  

Άρθρο 4  Έναρξη ισχύος 

 

Άρθρο 1 

Κύρωση της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 

από 5.8.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου πυρκαγιών», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 138 Φύλλο της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: 

 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

«Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 5, τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 

22, το άρθρο 24, ιδίως την παρ. 1 και την ερμηνευτική δήλωση αυτού, τις παρ. 1, 2 και 4 του 

άρθρου 25, την παρ. 1 του άρθρου 44 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 117 του Συντάγματος.  

2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών σε όλη την 

Επικράτεια, λαμβανομένων υπόψη των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν 

επί σειρά ημερών και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη θέτοντας σε 

κίνδυνο ιδίως το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και υγεία. 
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3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

Απαγορεύσεις που αφορούν δάση, προστατευόμενες περιοχές και άλση 

 

1. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε 

μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, 

(δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών. 

2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1 επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου 

διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. 

 

Άρθρο δεύτερο 

Απαγόρευση υπαίθριων δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά 

 

1. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να 

προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να 

προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης 

ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).   

2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1, μη θιγομένων τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από 

τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

 

Άρθρο τρίτο 

Αρμόδιες αρχές 

 

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την 

επιβολή του διοικητικού προστίμου του πρώτου και του δεύτερου άρθρου είναι η Ελληνική 

Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η 

Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

 

Άρθρο τέταρτο 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που δεν αποτελεί 

προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας, δύναται να: 

α) εξειδικεύονται, συμπληρώνονται ή περιορίζονται οι περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 

πρώτου και οι δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου,  

β) προβλέπονται τυχόν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου πρώτου, ιδίως στην 

περίπτωση προσώπων που κατοικούν ή εργάζονται εντός των περιοχών της παρ. 1 του 

άρθρου αυτού και  

γ) ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  
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Άρθρο πέμπτο 

Ισχύς 

 

1. Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του 

Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η παρούσα ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Εσωτερικών και εφόσον υφίσταται η ανάγκη του στοιχείου 2 του προοιμίου, η εφαρμογή της 

παρούσας δύναται να παρατείνεται ή να ενεργοποιείται εκ νέου, για χρονικό διάστημα που 

πάντως δεν υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 2021. 

 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Ο Πρωθυπουργός 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ 

ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ».  

 

Άρθρο 2  

Κύρωση της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 

αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, 

την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και 

συναφείς διατάξεις» 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η 

από 13.8.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική 

προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη 
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των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις», 

που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 143 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) 

και έχει ως εξής: 

 

 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

«Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του 

φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του 

Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 5 του άρθρου 4, τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 2 του άρθρου 5Α, τα 

άρθρα 9Α και 16, τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, το άρθρο 

24, ιδίως την παρ. 1 και την ερμηνευτική δήλωση αυτού, τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25, 

την παρ. 1 του άρθρου 44, το άρθρο 101 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 117 του Συντάγματος. 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για την αποτελεσματική προστασία και 

την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που επλήγη από τις πυρκαγιές που 

εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα σημεία της Επικράτειας και την άμεση 

στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές αυτές. 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 

αποφασίζουμε: 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:  

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Άρθρο πρώτο  

Πεδίο εφαρμογής 

 

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων: 

1. Το δεύτερο μέρος ισχύει σε όλη την Επικράτεια. 

2. Το τρίτο και πέμπτο μέρος ισχύουν στις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες 

εκδηλώθηκαν πυρκαγιές από την 27η Ιουλίου 2021 έως τη δημοσίευση της παρούσας και για 

τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 

κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

3. Το τέταρτο μέρος ισχύει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

  

6



MΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Άρθρο δεύτερο 

Υποχρεωτική κήρυξη αναδάσωσης και σύντμηση προθεσμίας για την κήρυξη έκτασης ως 

αναδασωτέας - Τροποποίηση της παρ. 3 των άρθρων 41 και 70 του ν. 998/1979  

 

1. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από 

πυρκαγιά δεν αποβάλλουν για τον λόγο αυτό τον χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, 

κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117 του 

Συντάγματος, και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. 

2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), 

συντέμνεται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:  

«3. Ειδικώς προκειμένου περί κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων ένεκα μερικής ή ολικής 

καταστροφής δάσους ή δασικής εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή άλλης αιτίας εκ των εν άρθρ. 38 

παρ. 1 αναφερομένων η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις του αρμοδίου 

οργάνου εκδίδεται, μετά εισήγησιν της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, υποχρεωτικώς εντός 

τριάντα (30) ημερών από της καταστολής της πυρκαϊάς ή της διαπιστώσεως της εξ άλλης 

αιτίας καταστροφής. Διά της αποφάσεως ταύτης καθορίζονται και αι υποχρεώσεις της 

δασικής υπηρεσίας διά την κατάρτισιν και εφαρμογήν ειδικού διά την προκειμένην 

περίπτωσιν προγράμματος αναδασώσεως.». 

3. Η προθεσμία του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 998/1979 

συντέμνεται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:  

«3. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, που σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος νόμου 

εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την καταστολή της πυρκαγιάς ή τη διαπίστωση 

καταστροφής δάσους ή δασικής έκτασης από οποιαδήποτε αιτία, οι ανωτέρω εκτάσεις 

κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου, που λαμβάνεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου 

δασάρχη, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί για χρονικό 

διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες ακόμη κατ’ ανώτατο όριο. Παράλειψη έκδοσης από το 

αρμόδιο όργανο της απόφασης αναδάσωσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τιμωρείται 

σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.» 

 

 

Άρθρο τρίτο  

Κάθετη οργάνωση και υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας 

 

1. Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας μεταφέρονται στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, προσωπικού, οργανικών 

θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, και λειτουργούν εφεξής ως περιφερειακές υπηρεσίες 

αυτού. Συγκεκριμένα οι κάτωθι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: α) Γενικές 

Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, σε ό,τι αφορά τις ασκούμενες αρμοδιότητες 

του τομέα δασών, μετονομαζόμενες σε Γενικές Διευθύνσεις Δασών, β) Διευθύνσεις 
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Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, γ) Διευθύνσεις Δασών, δ) Διευθύνσεις Αναδασώσεων 

και ε) Δασαρχεία, με το σύνολο των ασκούμενων από αυτές αρμοδιοτήτων, υπάγονται 

απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, που αναλαμβάνει 

τον συντονισμό και έλεγχο των έργων και εργασιών που εκτελούν σε ό,τι αφορά την ενιαία, 

έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ασκούμενης δασικής πολιτικής και της Εθνικής 

Στρατηγικής για τα Δάση.  

2. Οι υπηρεσίες της παρ. 1, οι οποίες διαρθρώνονται και έχουν τις αρμοδιότητες, την έδρα 

και τη χωρική αρμοδιότητα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν κατά 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποτελούν τις οργανωτικές και εκτελεστικές δομές 

υλοποίησης και επίτευξης των στρατηγικών στόχων της ως άνω Γενικής Γραμματείας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως 

αρμόδιος για θέματα δασών ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, νοείται εφεξής 

ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. 

3. Το τακτικό προσωπικό των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της παρ. 

1 καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τη 

δημοσίευση της παρούσας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται κατ’ ανάλογο τρόπο και 

για το προσωπικό που απασχολείται στις ως άνω υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου. Με διαπιστωτικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 

που εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το προσωπικό του πρώτου 

εδαφίου, το οποίο μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ακολούθως, με 

διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ως άνω προσωπικό 

κατατάσσεται σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας των 

υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες καταργούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και 

καθίστανται οργανικές θέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυξάνοντας 

αντίστοιχα τις προβλεπόμενες θέσεις κατά τον Οργανισμό του Υπουργείου. Πάσης φύσεως 

μισθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβανε το μεταφερόμενο προσωπικό, 

εξακολουθούν να διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του 

αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες.  

4. Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεταφέρονται στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το παρόν με το προσωπικό, την οργάνωση, τον 

εξοπλισμό, τις υποδομές και τα οχήματα που είχαν την 1η Αυγούστου 2021. Μεταγενέστερες 

μεταβολές πάσης φύσεως δεν λαμβάνονται υπόψη. Συλλογικά όργανα, στα οποία 

συμμετέχει προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να 

θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος και χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε ενέργεια 

ή διατύπωση.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, που εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, καθορίζονται οι διοικητικές λεπτομέρειες της μεταφοράς των υπηρεσιών της παρ. 

1 και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεων και 

κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η μισθοδοσία, η κάλυψη των κάθε είδους 

δαπανών των μεταφερόμενων οργανικών μονάδων, η μεταφορά πιστώσεων, η στέγαση 

υπηρεσιών και ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου 

εδαφίου, το σύνολο των διοικητικών πράξεων των παραπάνω υπηρεσιών, 
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συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων που αφορούν σε αυτές τις υπηρεσίες, εκδίδεται 

σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις και η μισθοδοσία του προσωπικού των 

Δασικών Υπηρεσιών της παρ. 1 καλύπτεται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

 

 

Άρθρο τέταρτο 

Διατάξεις για την επίσπευση των ειδικών δασοτεχνικών έργων - Προσθήκη παρ. 1Α και 

τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 998/1979 

 

1. Στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), περί ειδικών δασοτεχνικών έργων, επέρχονται οι 

εξής τροποποιήσεις: 

α) Προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:  

«1Α. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία και τους χρόνους 

θεώρησης και έγκρισης των σχετικών μελετών των δασοτεχνικών έργων της ανωτέρω παρ. 1, 

καθώς επίσης και των μελετών του άρθρου 42.».  

β) Στην παρ. 3 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, ως προς το προεδρικό διάταγμα για την 

εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων, ως εξής:   

«Το ως άνω προεδρικό διάταγμα ισχύει κατά παρέκκλιση οιασδήποτε γενικής ή ειδικής 

διάταξης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), πλην των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης».  

 

Άρθρο πέμπτο 

Απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης απόληψης των καμένων ιστάμενων δένδρων, 

εντός ιδιωτικών εκτάσεων εκτός σχεδίου από τους ιδιοκτήτες - Τροποποίηση της παρ. 1 

και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 176 του ν.δ. 86/1969 

Στο άρθρο 176 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7), περί ατελών αδειών, επέρχονται οι εξής 

τροποποιήσεις: 

1. Προστίθεται περ. στ) στο τέλος της παρ. 1, ως προς τις περιπτώσεις ατελούς αδείας, ως 

εξής:  

«στ) καμένα ιστάμενα δέντρα εντός ιδιωτικών εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα, οι οποίες 

βρίσκονται εκτός ορίων οικισμού». 

2. Προστίθεται παρ. 3, ως εξής: 

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες 

και τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην υλοτομία - απόληψη καμένων ιστάμενων 

δέντρων της περ. στ) της παρ. 1.» 

 

Άρθρο έκτο 

Ανάδοχοι Αναδάσωσης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 42 του ν. 998/1979 

 

Στο άρθρο 42 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), περί πραγματοποίησης των αναδασώσεων, 

προστίθεται παρ. 3 ως εξής:  

«3. Ειδικώς για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την ταχύτατη αποκατάσταση 

του φυσικού περιβάλλοντος, δύναται να ορίζεται ανάδοχος αποκατάστασης και 

αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, των οποίων η βλάστηση 

καταστράφηκε από πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες σύμφωνα με τα άρθρα 38 
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και 41 ή πληρούνται οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν αναδασωτέες. Ως ανάδοχοι 

αναδάσωσης μπορούν να ορίζονται νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 

ανεξαρτήτως αν έχουν κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα. Η πράξη ορισμού αναδόχου 

αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην εκπόνηση μελέτης και την υλοποίηση των 

αντιδιαβρωτικών έργων προστασίας των εδαφών, καθώς και των έργων τεχνητής 

αναδάσωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για τα ως άνω έργα. Η 

εκπόνηση της μελέτης και η υλοποίηση των έργων διενεργούνται με έξοδα του αναδόχου, 

χωρίς το ελληνικό Δημόσιο να απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμά του επί των εκτάσεων 

αυτών. Η θεώρηση και έγκριση των σχετικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη εκτέλεσης των 

έργων γίνονται από την οικεία δασική υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας, η επίβλεψη και ο 

έλεγχος του αναδόχου από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και κάθε τεχνικό ή 

λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.» 

 

Άρθρο έβδομο 

Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών 

 

1. Οι πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, για εργασίες πυροπροστασίας των δασών, οι οποίες διενεργούνται συνεπεία της 

παραγωγής ρητίνης από τα ελληνικά δάση, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή 

τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους 

παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα 

του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού 

των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως. Οι δικαιούχοι των ανωτέρω 

πληρωμών απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

2. Κατ’ εξαίρεση, για περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για 

όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, οι πληρωμές δικαιούχων, για εργασίες πυροπροστασίας 

των δασών οι οποίες διενεργούνται συνεπεία της παραγωγής ρητίνης από τα ελληνικά δάση 

δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 

διάταξης, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν 

οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ. Το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις της παρούσας 

παραγράφου. 

3. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών 

ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω 

ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 

επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

 

Άρθρο όγδοο 

Προσθήκη δασικών υπηρεσιών και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στις 

αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» 
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Στις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 138), περί έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών, τη 

διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου του πρώτου και 

του δεύτερου άρθρου της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προστίθενται: α) το 

Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και β) οι Δασικές Υπηρεσίες.  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 

 

Άρθρο ένατο 

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή 

 

Στο πλαίσιο παροχής κρατικής αρωγής για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις 

πυρκαγιές δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «arogi.gov.gr», η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) 

του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). 

 

Άρθρο δέκατο 

Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και 

κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής 

 

1. Σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα και πληγείσες νομικές οντότητες που 

περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας 

των φαινομένων του άρθρου πρώτου, χορηγείται πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής 

συνδρομής, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, σύμφωνα με το παρόν.  

2. Η πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής παρέχεται ως εξής: 

α) Για ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί από τα 

φαινόμενα του άρθρου πρώτου, παρέχεται στον, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, ιδιοκτήτη 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και ανέρχεται: 

αα) στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που 

έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση και δεν επιτρέπουν 

την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των στεγαζόμενων επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και 

χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, 

αβ) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν 

υποστεί σοβαρές βλάβες που τις καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση, 

συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και 

χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, και  

αγ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν 

υποστεί ελαφρές βλάβες, οι οποίες δεν καθιστούν αδύνατη την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των στεγαζόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 

και των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων. 

β) Για ζημιές σε κατοικίες και λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν πληγεί από 

τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου, παρέχεται στους, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, 

ιδιοκτήτες και ανέρχεται: 
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βα) στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη 

επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για 

χρήση, 

ββ) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη 

επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά 

ακατάλληλα για χρήση, 

βγ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη 

επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες, οι οποίες δεν τα καθιστούν 

ακατάλληλα για χρήση. 

Το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανά δικαιούχο δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. 

3. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 2 παρέχεται για ζημιές σε ιδιοκτησίες φυσικών και 

νομικών προσώπων, όπως αυτές προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής 

κατάστασης (έντυπο Ε9) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά 

πλήρη κυριότητα αξίας του ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση 

ψιλής κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας. 

4. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της περ. α) της παρ. 2, χορηγείται σε ιδιοκτήτες των κτιριακών 

επαγγελματικών εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου, 

εφόσον η κτιριακή εγκατάσταση δεν ήταν εγκαταλελειμμένη και, στην περίπτωση που 

πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας της επιχείρησης, εφόσον η επιχείρηση που επλήγη είναι 

ενεργή στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Την έκτακτη εφάπαξ 

ενίσχυση της περ. β) της παρ. 2, δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων τόσο για την κύρια όσο 

και για τις δευτερεύουσες κατοικίες που είτε ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε μισθώνονται σε 

τρίτους. Οι ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων κτιρίων δεν δικαιούνται την έκτακτη εφάπαξ 

ενίσχυση. 

5. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών, κατά πλήρη ή ψιλή 

κυριότητα) η αίτηση της παρ. 6 υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και χορηγείται το ποσό 

της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας του καθενός.  

6. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, υποβάλλεται αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, 

μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr».  

7. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το 

ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBΑΝ, όπως αυτός έχει δηλωθεί από τον 

δικαιούχο στην ΑΑΔΕ και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 

8. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 

702/2014 και 1388/2014, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτούς. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

για θέματα αρμοδιότητάς της, δύναται να καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα 

ειδικότερα ζητήματα για το περιεχόμενο, την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον 

τρόπο πληρωμής, την εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την 
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προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, επιπλέον στοιχεία ή 

δικαιολογητικά που τυχόν θα απαιτηθούν κατά περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο ενδέκατο 

Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση 

οικοσκευής 

 

1. Σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φαινομένων του άρθρου πρώτου, χορηγείται 

πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής, σύμφωνα με το παρόν.  

2. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής για αποζημίωση οικοσκευής ανέρχεται: 

α) στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές 

βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση, 

β) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί 

βαριές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση, 

γ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί 

ελαφρές βλάβες οι οποίες δεν την καθιστούν ακατάλληλη για χρήση. 

3. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 2 χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα που 

χρησιμοποιούν ακίνητα, ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία έχει πληγεί από τα 

φαινόμενα του άρθρου πρώτου και είναι πλήρεις κύριοι ή επικαρπωτές ή μισθωτές, με 

εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων.  

4. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή περισσότερων του 

ενός επικαρπωτών, η αίτηση της παρ. 5 υποβάλλεται από καθένα και χορηγείται ποσό 

ενίσχυσης, ανάλογα με το ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας του καθενός. Σε 

περίπτωση περισσοτέρων του ενός μισθωτών, η αίτηση της παρ. 5 υποβάλλεται από τον 

μισθωτή που αναφέρεται πρώτος στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 

Ακίνητης Περιουσίας που έχει υποβληθεί για τη σχετική μίσθωση, στον οποίο και χορηγείται 

το ποσό ενίσχυσης. Ειδικά για τις οικοσκευές μισθωτών ακινήτων, η χορήγηση γίνεται με 

βάση την αίτηση που υποβάλλει ο εκμισθωτής για το ακίνητο αυτό, υπέχοντας σχετική 

υποχρέωση. 

5. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, υποβάλλεται αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, 

μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη 

διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr».  

6. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το 

ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBΑΝ που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην 

ΑΑΔΕ και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 

7. Με την καταβολή της ενίσχυσης ικανοποιείται πλήρως κάθε τυχόν δικαίωμα του 

δικαιούχου που απορρέει από την υπ’ αριθμ. 33862/16.5.2019 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β΄ 1699).  

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Εσωτερικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για θέματα αρμοδιότητάς της, 
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δύναται να καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για το 

περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής, την 

εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, επιπλέον στοιχεία ή δικαιολογητικά που τυχόν 

θα απαιτηθούν κατά περίπτωση, κυρώσεις, οι αρμόδιες για τον έλεγχο και την επιστροφή 

υπηρεσίες, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Άρθρο δωδέκατο 

Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών 

 

1. Σε πληγείσες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που περιέρχονται ή 

περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φαινομένων 

του άρθρου πρώτου, χορηγείται πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης για την 

αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, 

σύμφωνα με το παρόν.  

2. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 

4797/2021, παρέχεται σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που έχουν 

υποστεί υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 

μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένων 

προϊόντων, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα 

επαγγελματικής χρήσης, κινητές μονάδες στέγασης ζώων και ανέρχεται: 

α) για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και 

των αγροτικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, με 

εγκαταστάσεις: 

αα) στο ποσό των οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι 

εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που τις καθιστούν επικίνδυνες για 

χρήση και δεν επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

αβ) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι 

εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή 

την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

αγ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου οι 

εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές που δεν καθιστούν μη δυνατή την 

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, και  

β) για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις 

τους ή δεν έχουν εγκαταστάσεις, και έχουν υποστεί υλικές ζημιές σε πολυετείς καλλιέργειες: 

βα) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση, για 

καλλιέργειες, στις οποίες έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των πενήντα (50) στρεμμάτων, 

ββ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση, για καλλιέργειες, 

στις οποίες έχουν πληγεί εκτάσεις δέκα (10) ως πενήντα (50) στρεμμάτων και 
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βγ) στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση, για μικρότερες 

καλλιέργειες. 

3. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 2, δικαιούνται οι επιχειρήσεις και οι μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών, 

κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επλήγησαν από 

τα φαινόμενα του άρθρου πρώτου με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργές στο μητρώο της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).  

4. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, υποβάλλεται αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, 

μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr».  

5. Η πληρωμή των δικαιούχων διεκπεραιώνεται με μόνη την υποβολή της αίτησης και το 

ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών, στον λογαριασμό IBΑΝ που έχει δηλωθεί από τον δικαιούχο στην 

ΑΑΔΕ και βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. 

6. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 

702/2014 και 1388/2014, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτούς. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ για θέματα αρμοδιότητάς της, δύναται να καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και 

τα ειδικότερα ζητήματα για το περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης, τη διαδικασία και 

τον τρόπο πληρωμής, την εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, επιπλέον 

στοιχεία ή δικαιολογητικά που τυχόν θα απαιτηθούν κατά περίπτωση, η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό 

 

1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ στα άτομα 

που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών, και νοσηλεύτηκαν για χρονικό 

διάστημα άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε 

νοσοκομεία. 

2. Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 είναι ο 

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

3. Σε περίπτωση που τα άτομα, τα οποία υπέστησαν τραυματισμό απεβίωσαν, χωρίς να 

υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παρ. 1, η οικονομική ενίσχυση 

καταβάλλεται στον ή στην σύζυγο του αποβιώσαντος δικαιούχου ή στο πρόσωπο, με το 

οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου του 

δικαιούχου δεν υφίσταται γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης, η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση 

καταβάλλεται στους κληρονόμους του, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής 

διαδοχής. 
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να ρυθμίζονται η διαδικασία υποβολής της 

αίτησης, να καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ελέγχου των 

προϋποθέσεων χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης και η περαιτέρω εξειδίκευσή τους, 

η διαδικασία έγκρισης και καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία ανάκλησης εγκριτικών αποφάσεων και ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών, οι αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, ειδικότερα ζητήματα για την 

εφαρμογή του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή 

λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.  

 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και 

νομικά πρόσωπα 

 

1. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο από αρμόδια για 

την εξόφληση και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού όργανα, διαπιστωθεί μη 

τήρηση των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, πέραν των 

προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το χορηγηθέν ποσό ενίσχυσης του δέκατου 

έως και δέκατου τρίτου άρθρου επιστρέφεται υποχρεωτικά προς το ελληνικό Δημόσιο και 

εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Ειδικά για τις ενισχύσεις 

προς επιχειρήσεις του δέκατου και δωδέκατου άρθρου, στις περιπτώσεις του πρώτου 

εδαφίου επιβάλλεται η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της 

χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και 

μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο 

ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή 

της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και 

προεξόφλησης (2008/C 14/06), εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).  

2. Η ενίσχυση του άρθρου δέκατου συμψηφίζεται με τη στεγαστική συνδρομή, όπως αυτή 

καθορίζεται μετά την υποβολή φακέλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη χορήγηση στεγαστικής 

συνδρομής. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αίτηση και φάκελος για στεγαστική συνδρομή 

ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος μετά την εξέταση του φακέλου από την αρμόδια υπηρεσία 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή το ποσό στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό 

θα καθοριστεί από την τελευταία, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, 

σύμφωνα με το άρθρο δέκατο, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει 

το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, επιστρέφεται εντόκως στο ελληνικό 

Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό 

ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της στεγαστικής συνδρομής, κατά περίπτωση, 
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επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την 

πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με 

την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, 

εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.  

3. Η ενίσχυση του άρθρου δωδέκατου συμψηφίζεται με την επιχορήγηση για την 

αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021 (Α΄ 66). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή 

ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί δικαιούχος από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής ή 

το ποσό της επιχορήγησης, βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, όπως αυτή θα καθοριστεί από τις 

αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος, 

σύμφωνα με το άρθρο δωδέκατο, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης ή το ποσό που υπερβαίνει 

το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στο ελληνικό 

Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του 

δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το 

επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την 

Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων 

αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.  

4. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες 

 

Η οικονομική ενίσχυση των άρθρων δέκατου έως δέκατου τρίτου που καταβάλλεται στα 

πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή τις πληγείσες νομικές οντότητες, επιχειρήσεις και μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φαινομένων του άρθρου πρώτου, ορίζεται ως 

αφορολόγητη, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε 

περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε 

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 

τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν 

υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 

προνοιακού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Τροποποίηση του ν. 

4223/2013 

 

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), μετά την παρ. 7Α προστίθεται παρ. 7Β, ως εξής: 

«7Β. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται:  

α) τα ακίνητα, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που 

εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου 2021 και έως τη δημοσίευση της παρούσας 
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και για τις οποίες εκδίδονται πράξεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την 

κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, εφόσον οι ιδιοκτήτες 

τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το 

κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας 

Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που 

εκδίδονται έως τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά 

εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.  

β) Τα αγροτεμάχια, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι κάτοχοι βεβαίωσης καταστροφής από τα 

κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ) των 

Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες εκδίδονται έως τις 28.2.2022, 

εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο 

ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Τα ΤΑΕΕ εκδίδουν τις ως άνω βεβαιώσεις, 

αφού λάβουν τα οικεία στοιχεία των αγροτεμαχίων που έχουν εκτιμηθεί ως κατεστραμμένα 

από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

Η απαλλαγή χορηγείται με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα 

της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr». Εφόσον, μετά τη χορήγηση της απαλλαγής, 

διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, ο φόρος βεβαιώνεται και 

καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της βεβαίωσης 

μήνα, εντόκως σύμφωνα με το άρθρο 54Β του ν. 4174/2013 (Α΄ 256). 

Ειδικότερα τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου – Λίμνης 

- Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας απαλλάσσονται για το έτος 2021, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η 

κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο 

για το έτος αυτό.» 

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας  

 

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και ανεξαρτήτως αν υπέστησαν υλικές ζημιές ή όχι στις περιοχές που 

ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας 

Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να 

θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, οι οποίοι 

είχαν προσληφθεί μέχρι και τη 2α Αυγούστου 2021, κατά ανώτατο χρονικό διάστημα (3) 

μηνών. 

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 

προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστημα για το οποίο 

θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 

1. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. 

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης 

υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος 

σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής. 

18



4. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 

1, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του 

δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ποσού πεντακοσίων τριάντα 

τεσσάρων  (534) ευρώ που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών 

διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και αναλογίας δώρου 

Χριστουγέννων. Στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε 

αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού 

τους μισθού και αναλογία δώρου Χριστουγέννων.  

5. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1, των οποίων η σύμβαση εργασίας 

έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 Αυγούστου 2021 μέχρι και τη 

δημοσίευση της παρούσας, καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, από την 

ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των 

τριών (3) μηνών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων 

τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ανά μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, 

εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν 

τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

Στους εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού των 

πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση παράγεται από 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

6. Η αποζημίωση των παρ. 4 και 5 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια 

του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται 

σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 

τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

 7. Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 

τελούν σε αναστολή, σύμφωνα με το παρόν, υποβάλλονται από τον εργοδότη.  

8. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων των παρ. 4 και 5, καθώς και η αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων καλύπτονται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

9. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης 

υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους 

των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. 

10. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη 

δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Μετά 

από την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι-εργαζόμενοι της παρ. 4, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 

σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτόν στη Γενική Διεύθυνση 

Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της 

Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην 
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υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των 

προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα 

στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, τα οποία διασταυρώνονται 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου 

καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». 

11. Οι εργαζόμενοι της παρ. 5 υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 

του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των 

εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του πρώτου εδαφίου τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας 

Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την είσοδο του 

αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρμα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη 

χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 

του ν. 4727/2020. 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, δύνανται να τροποποιούνται η χωρική και χρονική οριοθέτηση του πεδίου 

εφαρμογής του παρόντος, η ημερομηνία έναρξης ένταξης στο μέτρο της αναστολής και 

καταβολής αποζημίωσης για πυρόπληκτες περιοχές, το απώτατο χρονικό όριο της 

αναστολής, να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο μέτρο 

της αναστολής, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού και η διαδικασία καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, εφόσον 

τεκμηριώνεται η συνδρομή αντίστοιχων λόγων, δύναται να παρατείνεται η ισχύς του 

παρόντος ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερες πυρόπληκτες περιοχές της χώρας 

καθώς και έτερα χρονικά διαστήματα. 

13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να 

καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ειδικώς για την εφαρμογή του 

παρόντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας που τηρείται για τον σκοπό αυτόν στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας 

Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

 

Άρθρο δέκατο όγδοο  

Επιδότηση ανεργίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν   

 

1. Κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά εξαιτίας 

των φαινομένων του άρθρου πρώτου, και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, 

εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), δικαιούνται 

να λάβουν την ελάχιστη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας των κοινών ανέργων 

σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 6 του ιδίου νόμου. 
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2. Κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά εξαιτίας 

των φαινομένων του άρθρου πρώτου, και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, 

εφόσον είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 

του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, δικαιούνται να λάβουν την ελάχιστη διάρκεια της τακτικής 

επιδότησης ανεργίας των κοινών ανέργων σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 6 του ιδίου 

νόμου. 

3. Οι ημέρες επιδότησης της ελάχιστης διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας της παρ. 

9 του άρθρου 4 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 

εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του ιδίου άρθρου. 

 

 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Αντικατάσταση καταστραφέντων 

ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων 

 

Στους πληγέντες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση 

απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης επαναχορηγούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας είδη φαρμακευτικής και πρόσθετης περίθαλψης, καθώς και θεραπευτικά 

μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που έχουν καταστραφεί, 

ανεξαρτήτως του χρόνου λήψης αυτών και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου ή 

δικαιούχου περίθαλψης (μηδενική συμμετοχή), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Ενιαίου 

Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού και των οικείων νομοθετικών διατάξεων. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών προβλέπονται τα αναγκαία 

δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

 

Άρθρο εικοστό  

Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο 

ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

 

 Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218) εφαρμόζεται και επί προσώπων που 

υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή 

σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 

2021.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα 

διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής τους και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

Άρθρο εικοστό πρώτο 

Μεταβατικές διατάξεις για το Ταμείο Κρατικής Αρωγής και τον Λογαριασμό Κρατικής 

Αρωγής - Τροποποίηση των άρθρων 14 και 24 του ν. 4797/2021  
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1. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο και η 

παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 

(εφεξής «Ταμείο»). Το Ταμείο εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, υποστηρίζεται 

διοικητικά και οικονομικά από το Υπουργείο Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός 

του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης 

πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και αποκαταστάσεων μετά από θεομηνίες, 

συμπληρωματικά προς τις ενισχύσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό». 

2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021, προστίθεται παρ. 8 ως εξής: 

«8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό του Ταμείου Κρατικής 

Αρωγής της παρ. 5 του άρθρου 14, ο Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής της περ. α) της παρ. 2 

του άρθρου 1, τελεί υπό τη διαχείριση και εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών και κινείται 

με εντολές του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης 

και διάθεσης των πόρων του λογαριασμού, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης προγραμμάτων 

και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, καθώς και αποκαταστάσεων 

μετά από θεομηνίες.». 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Μέτρα ενίσχυσης φοιτητών 

 

1. Για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής 

Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 έως τη δημοσίευση της παρούσας και περιήλθαν εξ 

αυτού του λόγου σε κατάσταση αδυναμίας, ισχύουν τα εξής: 

α) λαμβάνεται υπόψιν η ιδιότητα του πληγέντος στις αιτήσεις για στέγαση σε φοιτητικές 

εστίες και σίτιση στις λέσχες, παράλληλα με τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων και 

β) μπορούν να υποβάλουν αίτησή μετεγγραφής τους, εφόσον φοιτούν και δεν έχουν υπερβεί 

τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ή εφόσον εισαχθούν το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022 σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας, στην πλησιέστερη στην 

κύρια κατοικία των ιδίων ή συγγενούς έως και δεύτερου βαθμού ή του κηδεμόνα τους 

αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούν τη βάση μετεγγραφής της περ. δ΄ του 

άρθρου 72 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο 

Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής ή φοίτησής 

τους, ή δεν πληρούν τη βάση μετεγγραφής της περ. δ΄ του άρθρου 72 του ν. 4692/2020 τότε 

οι φοιτητές αυτοί δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου 

επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το 

έτος έγγραφής τους στο Τμήμα προέλευσης. Η μετεγγραφή ή μετακίνηση γίνεται καθ’ 

υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφομένων ή μετακινουμένων. 

Αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης είναι η Επιτροπή της 

παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4692/2020. 
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2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να καθορίζονται οι 

ειδικότερες προϋποθέσεις και κατηγορίες πληγέντων, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.  

  

Άρθρο εικοστό τρίτο 

Επέκταση του Προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα»  

 

Το άρθρο 151 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ως προς το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» 

εφαρμόζεται και για μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και καταρτιζόμενους, καθώς και για το 

εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 

2021 έως τη δημοσίευση της παρούσας και περιήλθαν εξ αυτού του λόγου σε κατάσταση 

αδυναμίας, όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 2 του ιδίου 

άρθρου. 

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Παράταση προθεσμίας για την ορκωμοσία - ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του σχολικού έτους 

2020-2021  

 

Εξαιρετικώς, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020-2021 

προσέρχονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας μέχρι την 23η Αυγούστου 2021 κατά 

παρέκκλιση της προθεσμίας που ορίζεται στην υπό στοιχεία Δ2/20690/06.08.1987 απόφαση 

του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 425), η οποία κυρώθηκε με την περ. 

στ΄ του άρθρου 7 του ν. 1771/1988 (Α΄ 71). Ειδικά οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, των 

οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 

πρώτου της παρούσας, προσέρχονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας μέχρι την 31η 

Αυγούστου 2021, κατά παρέκκλιση της προθεσμίας που ορίζεται στην ανωτέρω απόφαση.  

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την υλοποίηση των μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων 

μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας 

 

1. Για την εφαρμογή των άρθρων εικοστού δεύτερου και εικοστού τρίτου δύναται να 

λειτουργήσει ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ή οργάνου καθορίζονται οι 

αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας. Με όμοια 

απόφαση καθορίζονται η μεθοδολογία άντλησης, επεξεργασίας και ανάλυσης των 

δεδομένων που συλλέγονται, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας της πλατφόρμας, 

και οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων των 

φορέων του δημόσιου τομέα, με εξειδίκευση όσων υποχρεώσεων ή όρων πρέπει να 
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τηρούνται, σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός 

για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή 

τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ:  

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο εικοστό έκτο 

Αποζημίωση για απασχόληση πέραν των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της 

Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών για την προώθηση της αποκατάστασης πληγεισών περιοχών 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται 

αποζημίωση για την απασχόληση πέραν των συνήθων καθηκόντων του πάσης φύσεως 

προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, καθώς και του προσωπικού που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα καθήκοντα στην 

ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. 

 

Άρθρο εικοστό έβδομο 

Αποζημίωση πλωτών μέσων  

 

1. Στα πλοία και σκάφη παντός τύπου που δεσμεύθηκαν ή υποχρεώθηκαν στην παροχή 

υπηρεσιών χωρίς αντίτιμο, κατόπιν εντολής Λιμενικών Αρχών, στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης των συνεπειών από τις πυρκαγιές, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης της παρ. 1.  

 

Άρθρο εικοστό όγδοο  

Παροχή πιστωτικού σημειώματος (voucher) σε μέλη ξένων αποστολών πυροσβεστικών 

δυνάμεων 

 

Χορηγείται οικονομική διευκόλυνση (voucher) στους πυροσβέστες, που συμμετέχουν στις 

πυροσβεστικές αποστολές κρατών του εξωτερικού που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση 

των πυρκαγιών, με σκοπό τη λήψη τουριστικών υπηρεσιών. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, ορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες, όπως ο τύπος της οικονομικής 

διευκόλυνσης (voucher), οι δικαιούχοι αυτής, ο τρόπος έκδοσης και πίστωσής της, το 

ύψος της αξίας, η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι προϋποθέσεις και το χρονικό 

διάστημα χρήσης της οικονομικής διευκόλυνσης, η τυχόν αναλογική εφαρμογή των παρ. 

2, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), τα αναγκαία δικαιολογητικά 
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και η διαδικασία για την πιστοποίηση του δικαιούχου, καθώς και κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια.» 

 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών  

 

Στην Hλεκτρονική Πλατφόρμα Δωρεών (e-Δωρεές) του άρθρου 51 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242) 

παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης φυσικών και νομικών προσώπων με τους κωδικούς 

taxis, προκειμένου να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την αποκατάσταση του φυσικού 

και δομημένου περιβάλλοντος των περιοχών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές του 

Αυγούστου 2021. 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο τριακοστό 

Ισχύς 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του 

Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

 

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2021 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Ο Πρωθυπουργός 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ 

ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΠΕΤΣΑΣ».  
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Άρθρο 3 

Επέκταση πεδίου εφαρμογής  

 

Οι διατάξεις του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου μέρους της από 13.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143) που κυρώνεται με το άρθρο 2 του παρόντος, 

εξαιρουμένων των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου κατά το μέρος κατά το οποίο 

το πεδίο εφαρμογής τους περιορίζεται σε συγκεκριμένους Δήμους της Περιφερειακής 

Ενότητας Εύβοιας, καθώς και του άρθρου εικοστού τέταρτου, ισχύουν και για τις λοιπές 

περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες εκδηλώθηκαν πυρκαγιές από την 1η Μαΐου 

2021 έως τη δημοσίευση του παρόντος και για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας. 

 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

 

       Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021 

 

 

                                                                                   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Χρ Σταϊκούρας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

Σπ. - Άδ. Γεωργιάδης 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

Ν. - Γ. Δένδιας 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Μιχ. Χρυσοχοΐδης 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. Κεραμέως 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Κων. Χατζηδάκης  
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ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Β. Κικίλιας  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

      

                  Κων. Σκρέκας  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 

 

 

 

 

Στ. Μενδώνη 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

 

 

 

 

 

 

Κων. Τσιάρας 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Μ. Βορίδης  

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 

 

 

 

 

Κων. Καραμανλής 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

Ι. Πλακιωτάκης 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

Σπ. - Π. Λιβανός 

                ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

Θ. Θεοχάρης 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

 

 

Θ. Σκυλακάκης 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

    Κ. Πιερρακάκης  

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ                                     

ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

              ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

 

Στ. Πέτσας  
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

 

   Ν. Χαρδαλιάς  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Στοιχεία επικοινωνίας:  Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννης 

Δημητράκης, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, τηλ.  2131513518,, ηλ. ταχ: 

jdimitrakis@prv.ypeka.gr 

 
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

 

 
 
 

 

  

                                                           
1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου 

Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 

      X 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 Χ 

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5  

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Κύρωση : α) της 

από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου πυρκαγιών” (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις 

πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α΄ 143) και άλλες 

διατάξεις» 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
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Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 5ης Αυγούστου 2021, με την οποία θεσπίζονται τα αναγκαία 

άμεσα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου 

πυρκαγιών στο φυσικό περιβάλλον σε όλη την Επικράτεια, λαμβανομένων 

υπόψη των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησαν επί σειρά 

ημερών και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που ήταν σε εξέλιξη, θέτοντας 

σε κίνδυνο ιδίως το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και υγεία. 

Επιπροσθέτως με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κυρώνεται η Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Αυγούστου 2021, με την οποία 

επιδιώκεται η κατά το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές που 

εκδηλώθηκαν στην Επικράτεια κατά τον Ιούλιο/Αύγουστο 2021, 

λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας για άμεση και οργανωμένη 

αντίδραση της Πολιτείας, προκειμένου να διασφαλισθεί αφενός η ομαλή 

ανάκαμψη του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου η αποκατάσταση των 

ζημιών που επήλθαν προς στήριξη των πληγέντων. Παράλληλα, προωθείται 

μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων με τα οποία αντιμετωπίζονται συνολικά οι 

δυσμενείς συνέπειες που έχουν προκύψει συνεπεία των πυρκαγιών, με στόχο 

την άμεση ενίσχυση των περιοχών και προσώπων που έχουν πληγεί και την 

επαναφορά αυτών σε συνθήκες κανονικότητας.    

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Λόγω των συνεπειών που προκλήθηκαν στο φυσικό περιβάλλον, στην 

ιδιοκτησία και στην ανθρώπινη ζωή από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν 

ταυτόχρονα και σε μεγάλο αριθμό σε διάφορα σημεία της ελληνικής 

Επικράτειας από την 1η.5.2021.  

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, τα πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις 

πληγείσες νομικές οντότητες που εξαιτίας της εκδήλωσης πυρκαγιών από την 

1η.5.2021 έως τη δημοσίευση του νόμου, σε διάφορες περιοχές της ελληνικής 

Επικράτειας, περιήλθαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας κατόπιν της έκδοσης σχετικών αποφάσεων του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τους πυροσβέστες, τους ρητινεργάτες, 

καθώς και το σύνολο των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που επλήγησαν 

από τις πυρκαγιές στις προαναφερόμενες περιοχές (μαθητές, φοιτητές, 
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σπουδαστές, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων 

της εκπαίδευσης, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού-Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού), νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 

κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική 

Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), την Εθνική 

Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων και το προσωπικό τους, τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), τη Γενική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Φυσικών 

Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα πιστωτικά 

ιδρύματα, και εν γένει όλα τα φυσικά πρόσωπα στην ελληνική Επικράτεια.   

 
 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 

ΝΑΙ                 ΟΧΙ     Χ 

 

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  

 Δεν υφίσταται.  

 

 

 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει 

εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού 

διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης 

κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει στα 

ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες διατάξεις. 

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή 

διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της 

υφιστάμενης νομοθεσίας. 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 

Η αντιμετώπιση των προς ρύθμιση ζητημάτων είναι 

δυνατή μόνο δια νομοθετικής παρέμβασης, ιδίως 

ενόψει του έκτακτου και επείγοντος χαρακτήρα των 
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ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

μέτρων λόγω της αναγκαιότητας που προέκυψε από 

την εκδήλωση πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της 

ελληνικής Επικράτειας από την 1η.5.2021.  

 

 

 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ    ☒ 

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

 

i)   σε άλλη/ες χώρα/ες 
της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

Έχουν ληφθεί υπ’ όψη ανάλογες πρακτικές άλλων κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν έκτακτα 

και επείγοντα μέτρα για την προληπτική προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος και την άμεση στήριξη των 

πληγέντων από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα 

και υπό συνθήκες ακραίου καύσωνα σε διάφορα σημεία 

της επικράτειας.  

 

 

 

 

 

 

 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

Χ                      Χ                         Χ                         Χ                                                                                                             

 

 

 

Χ                      Χ                        Χ                                                 

 

 

 

Χ                         Χ                        Χ                      Χ                              

 

 

 

                                        Χ                                       Χ      

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Επί του άρθρου 1  

Βραχυπρόθεσμος στόχος των προτεινόμενων 

ρυθμίσεων είναι η προληπτική προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος από πυρκαγιές στο 

σύνολο της ελληνικής Επικράτειας (περιοχές 

NATURA, δάση, εθνικοί δρυμοί, αισθητικά 

δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών) με 

ταυτόχρονη διασφάλιση της άσκησης του 

δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις των 

κοινών αποφάσεων που εκδίδονται κατά τις 

εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 

τετάρτου της από 5.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄138). 

 

Επί του άρθρου 2  

Επιπροσθέτως επιδιώκεται η κατά το δυνατόν 

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων που 

προκλήθηκαν σε διάφορους τομείς 

(οικονομία, εργασία, τουρισμός, εκπαίδευση) 

από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην 
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Επικράτεια κατά τον Ιούλιο/Αύγουστο 2021 με 

περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών με τη 

χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, 

λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας για 

άμεση και οργανωμένη αντίδραση της 

Πολιτείας.  

 

Επί του άρθρου 3  

Επιδιώκεται η επέκταση του πεδίου 

εφαρμογής των μέτρων στήριξης της από 

13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των 

περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 

και για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 

στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές που 

εκδηλώθηκαν από 1ης.5.2021 μέχρι την 

ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.  

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Επί του άρθρου 1  

Μακροπρόθεσμος στόχος των προτεινόμενων 

ρυθμίσεων της ταχείας αντιμετώπισης του 

κινδύνου πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια 

είναι η διατήρηση του φυσικού πλούτου της 

χώρας και της βιοποικιλότητάς της, 

λαμβανομένων υπόψη των, εξαιτίας του 

παγκόσμιου φαινομένου της κλιματικής 

κρίσης, ακραίων κλιματολογικών συνθηκών 

(παρατεταμένος καύσωνας) που επικράτησαν 

επί σειρά ημερών στην ελληνική Επικράτεια 

και του ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού 

πυρκαγιών που ευρίσκονταν ταυτόχρονα σε 

εξέλιξη σε διάσπαρτα σημεία της χώρας, 

θέτοντας σε κίνδυνο ιδίως το φυσικό 

περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και υγεία.  

 

Επί του άρθρου 2  

Επιπροσθέτως επιδιώκεται η ομαλή 

ανάκαμψη του φυσικού περιβάλλοντος, 

καθώς και η αποκατάσταση των ζημιών που 

επήλθαν προς στήριξη των πληγέντων στους 

τομείς της οικονομίας, της εργασίας, της 

παιδείας και του τουρισμού προς επαναφορά 

των προσώπων και των περιοχών σε συνθήκες 

κανονικότητας. 
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης6 

 
 Εκπαίδευση - Πολιτισμός:  
 

 
 

 
 
 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:  

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του 
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν 
θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση. 
 

                                                           
6   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία στον 

τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την έναρξη αναζήτησης

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ) 

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &

Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή 

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα,

ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή 

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που

συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση

της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος 

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών

στο σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε διαπολιτισμικά σχολεία

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) – Κατανομή

ανά περιφέρεια

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων και αριθμός μαθητών

που φοιτούν σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών 

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών 

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα ενισχυτικής

εκπαίδευσης / έτος 

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α'θμια, Β'θμια) εκπαίδευσης 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και αποτελέσματα, και

αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και ιστορικών

οικισμών

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες αποζημιώσεις,

για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και αρχαιολογικούς 

χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά κτίρια και 

δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος βιβλιοθήκης, 

ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
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 Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

 
 

 
 
 Κοινωνική πολιτική: 
 

 
 

 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόρο ή τους φόρους 

στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. 

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής 

προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από τα δικαστήρια

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων (και

ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος) και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων

που καλύπτονται από αυτές. 

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε διαμεσολάβηση 

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε διαιτησία 

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης 

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας  

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά και πραγματική με

την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική τους λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας 

Αριθμός αμοιβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο και κλάδο

οικονομίας 

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και αριθμός/ποσοστό  ατυχημάτων που 

προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Ποσοστό ανεργίας 

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων 

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών (ανά βασικό 

τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, κατασκευές κ.λπ.)

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (στο σύνολο του 

πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο σύνολο του 

πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού 

τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη 

συνολικής ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες 

Υψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού 

τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα 

έσοδα του ΕΦΚΑ

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα και έτη συνολικής 

ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που γίνονται εν μέρει ή εν 

όλω δεκτές

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό

αποκλεισμό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολία

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική δαπάνη

(συνολικά και ανά επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και άλλες υπηρεσίες

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω κρίσης (π.χ.

σεισμός, πυρκαιά)

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες μάθησης

κλπ) 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΥΓΕΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή 

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή 

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους 

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας 

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος αριθμός και ανά

διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά

ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη επείγουσα

νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την πρώτη εξέταση)

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους 

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων ανά 

φύλο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης αποφάσεων

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδο/χώρα προέλευσης/ ηλικιακή ομάδα/φύλο

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των απελαυνομένων/αιτία απέλασης

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και πραγματικού αριθμού

φιλοξενουμένων)

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από

άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)
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 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET 

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet) 

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας 

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο δημοσίων

υπηρεσιών και φορέων 

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό

και τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά

υπηρεσία 

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό

επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων προσωπικού ως

ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000 

κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά γεωγραφική περιοχή

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, 

φύλο και τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριφορών που 

προκαλούν το κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις) 

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των 

εγκλημάτων 

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια 

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή 

αστυνόμευσης 

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό 

τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες 

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς ανά τομείς 

(π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, 

τρομοκρατία) 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών διαφορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,

διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,

Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και διοικητικά

δικαστήρια) 

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του εξωδικαστικού

συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας άλλα δεν διαθέτουν πόρους (νομική

προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και

συνολική βάση εκκρεμοτήτων) 

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές

μετατρέψιμες σε χρήμα

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο 

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο 

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
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 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος 

αριθμός απασχολουμένων σε αυτές. 

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος 

αριθμός απασχολουμένων σε αυτές

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά κεφαλή

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς καθαρισμούς 

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με το

σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν ακτών 

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος 

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριμμάτων που διατέθηκαν σε άλλες

χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας, λιπασματοποίηση) 

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά / σύνολο δασικών

εκτάσεων 

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων /σύνολο

κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές 

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική έκταση της χώρας 

Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα προστασίας

περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Πρόσφατα 

στοιχεία

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία)
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
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Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα 
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης 

ρύθμισης:         ΑΜΕΣΗ     ☒     ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

Σε πολλές από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

προβλέπεται η χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων ως εξής :  

 

- Μέσω της προβλεπόμενης στο άρθρο ένατο της 

από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 143) που κυρώνεται με το 

άρθρο 2, ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την 

ονομασία «arogi.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, καθίσταται 

δυνατή η παροχή κρατικής αρωγής για την 

αντιμετώπιση των ζημιών προσώπων και 

επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, 

δηλ. η χορήγηση της οικονομικής στήριξης στους 

ιδιοκτήτες κατοικιών και λοιπών ακινήτων, τα 

νοικοκυριά για την οικοσκευή τους, και τις 

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπως αυτή 

προβλέπεται στα άρθρα δέκατο έως και δέκατο 

έκτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (πρώτη οικονομική αρωγή έναντι 

των τελικών αποζημιώσεων που θα λάβουν οι 

πληγέντες, απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ, επιδότηση 

στέγασης).  

 

- Μέσω του προβλεπόμενου στο άρθρο δέκατο 

έβδομο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 143) που κυρώνεται με το 

άρθρο 2, Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» 

και της ειδικής πλατφόρμας που τηρείται στη 

Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας 

και Ασφάλειας στην Εργασίας και Ένταξης στην 

Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, καθίσταται δυνατή η εφαρμογή των 

προσωρινών και επειγόντων μέτρων για την 

προστασία των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό 

τομέα στις περιοχές που επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής.  
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- Μέσω της προβλεπόμενης στο άρθρο εικοστό 

πέμπτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 143) που κυρώνεται με το 

άρθρο 2, ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που 

δύναται να λειτουργήσει μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-

ΕΨΠ), καθίσταται ευχερέστερη η λήψη των 

έκτακτων μέτρων ενίσχυσης των φοιτητών 

(άρθρο εικοστό δεύτερο της από 13.8.2021 ΠΝΠ) 

και η επέκταση του Προγράμματος «Ψηφιακή 

Μέριμνα» για τα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 

(άρθρο εικοστό τρίτο της από 13.8.2021 ΠΝΠ). 

 

-  Μέσω της προβλεπόμενης στο άρθρο εικοστό 

ένατο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 143) που κυρώνεται με το 

άρθρο 2, Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δωρεών (e-

Δωρεές), καθίσταται δυνατή η από φυσικά και 

νομικά πρόσωπα υποβολή προσφορών για την 

αποκατάσταση του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος των περιοχών που επλήγησαν από 

τις πυρκαγιές κατά το χρονικό διάστημα που 

προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου 

νόμου (άρθρο 3). 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     

  ΝΑΙ     Χ            ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

Τα προβλεπόμενα πληροφοριακά συστήματα των 

άρθρων ενάτου, δεκάτου εβδόμου, εικοστού 

πέμπτου και εικοστού ενάτου της από 13.8.2021 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143) που 

κυρώνεται με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου  

είναι συμβατά με τις βασικές αρχές και 

κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού. 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος 
με άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ    Χ            ΟΧΙ      
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Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

Τα προβλεπόμενα πληροφοριακά συστήματα θα 

συγκεντρώνουν τα απολύτως αναγκαία για την 

εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας τους 

στοιχεία από επιμέρους μητρώα των φορέων του 

δημοσίου τομέα, μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

 

1 

Με το άρθρο 1 του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται 

νομοθετικά, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 44, σε 

συνδυασμό προς τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 5, την 

παρ. 1 του άρθρου 22, το άρθρο 24, ιδίως την παρ. 1 και 

την ερμηνευτική δήλωση αυτού, τις παρ. 1, 2 και 4 του 

άρθρου 25, και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 117 του 

Συντάγματος, η από 5.8.2021 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου πυρκαγιών» (Α΄ 138). Η ως άνω Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου εκδόθηκε συνεπεία της 

εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη 

λήψη σειράς προσωρινών μέτρων για τη θωράκιση και 

προστασία του συνόλου της Επικράτειας από τις 

πυρκαγιές, την αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων που 

υφίστανται για τους πολίτες και το φυσικό περιβάλλον, την 

αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας από τις ήδη 

εκδηλωθείσες πυρκαγιές, καθώς και για την αποτροπή 

εμφάνισης νέων πυρκαγιών, λαμβανομένων υπόψη των 

ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικράτησαν επί 

σειρά ημερών και του μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων 

πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές τις ελληνικής 

Επικράτειας.  

42



 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

«Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» 

Άρθρο πρώτο  Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου πρώτου και στο 

πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου των πυρκαγιών, προβλέπεται σε όλη τη χώρα και 

αποκλειόμενου κάθε πιθανού τρόπου και μέσου 

διέλευσης και παραμονής, απαγόρευση μετακίνησης προς 

και διέλευσης ή παραμονής από δάση, προστατευόμενες 

περιοχές και άλση εντός οικιστικών ιστών, και ορίζεται η 

επιβολή προστίμου, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ σε 

περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης.  

Άρθρο δεύτερο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου δεύτερου 

προβλέπεται ως οριζόντιο μέτρο η απαγόρευση υπαίθριων 

δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά 

όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί 

να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή 

περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. σκουπιδιών) 

ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία) ως 

δραστηριότητες αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης 

πυρκαγιάς. Επιπλέον, καθορίζεται η επιβολή προστίμου 

για την παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης, ύψους δέκα 

χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

Άρθρο τρίτο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τρίτου 

ορίζονται οι αρχές που αναλαμβάνουν την εφαρμογή των 

ρυθμίσεων της υπό κύρωση Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου που συνίστανται στην Ελληνική Αστυνομία, 

στη Δημοτική Αστυνομία, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας, καθώς και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

(ΕΑΔ) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 

Άρθρο τέταρτο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τετάρτου 

παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Προστασίας 

του Πολίτη, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και Εσωτερικών, να εξειδικεύουν ή να συμπληρώνουν τις 

περιοχές της παρ. 1 του άρθρου πρώτου και τις 

δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου, να 

προβλέπουν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 

πρώτου, ιδίως στην περίπτωση προσώπων που κατοικούν 

ή εργάζονται εντός των περιοχών της παρ. 1 του άρθρου 

αυτού, να καθορίζουν τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα 

των αρχών του άρθρου τρίτου για την επιβολή κυρώσεων, 

να προβλέπουν την εφαρμοστέα διαδικασία ελέγχου 

διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και είσπραξης 

των σχετικών προστίμων, τη διάθεση των εσόδων από τα 
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επιβληθέντα πρόστιμα, και να ορίζουν κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  

Άρθρο πέμπτο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου πέμπτου 

ορίζεται η διάρκεια ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι και τη Δευτέρα, 9 

Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00. Επιπλέον, παρέχεται 

εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών να 

παρατείνουν την εφαρμογή της παρούσας, για χρονικό 

διάστημα που πάντως δεν υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου 

2021, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η σχετική 

αναγκαιότητα. 

 

 

2  

Με το άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνεται 

νομοθετικά, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 44, σε 

συνδυασμό προς τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 5, την 

παρ. 1 του άρθρου 22, το άρθρο 24, ιδίως την παρ. 1 και 

την ερμηνευτική δήλωση αυτού, τις παρ. 1, 2 και 4 του 

άρθρου 25, και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 117 του 

Συντάγματος, η από 13.8.20201 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική 

προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις 

πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 

διατάξεις» (Α΄ 143). Η ως άνω Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου εκδόθηκε συνεπεία της εξαιρετικά 

επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη 

περαιτέρω έκτακτων μέτρων για την αποτελεσματική 

προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος, την άμεση και αποτελεσματική στήριξη 

των πληγέντων φυσικών και νομικών προσώπων και την 

καταβολή αποζημιώσεων και πιστωτικών σημειωμάτων 

(vouchers) σε ειδικές κατηγορίες προσώπων λόγω της 

άσκησης καθηκόντων για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών από τις πυρκαγιές, ενώ ειδικά μέτρα 

υιοθετήθηκαν για την υποστήριξη των μελών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας στις πληγείσες από τις 

πυρκαγιές περιοχές (μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, 

καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των 

βαθμίδων της εκπαίδευσης, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού -Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού).  

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

«Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των 
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πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 

διατάξεις» 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:  

                                                    ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο πρώτο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου πρώτου 

ορίζεται ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής της από 

13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των 

επιμέρους διατάξεών της, με τις οποίες επιδιώκονται η 

αποτελεσματική προστασία και ταχεία αποκατάσταση του 

φυσικού περιβάλλοντος και η άμεση στήριξη των 

πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 

2021. 

MΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Άρθρο δεύτερο  Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου δεύτερου 

ορίζεται ότι όσες περιοχές επλήγησαν από τις πυρκαγιές 

κηρύχθηκαν αναδασωτέες, κατά την παρ. 3 του άρθρου 

117 του Συντάγματος και αποκλείεται να διατεθούν για 

άλλο σκοπό. Παράλληλα, προβλέπεται η σύντμηση του 

χρόνου έκδοσης της απόφασης κήρυξης αναδάσωσης σε 

τριάντα (30) ημέρες από την καταστολή της πυρκαγιάς ή τη 

διαπίστωση καταστροφής δάσους ή δασικής έκτασης από 

οποιαδήποτε αιτία, ενώ προβλέπεται, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας 

αυτής για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες 

επιπλέον, κατ’ ανώτατο όριο. 

Άρθρο τρίτο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τρίτου 

προβλέπεται η μεταφορά και διοικητική υπαγωγή των 

Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 

χώρας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι 

υπηρεσίες αυτές εντάσσονται κάθετα στον επιχειρησιακό 

σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Υδάτων, που αναλαμβάνει επιπλέον 

ρόλο συντονισμού τους και ελέγχου των έργων και 

εργασιών που εκτελούν σε ό,τι αφορά την ενιαία, έγκαιρη 

και αποτελεσματική υλοποίηση της ασκούμενης δασικής 

πολιτικής και της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση. 

Επιπλέον, για τα ειδικότερα ζητήματα, τον καθορισμό των 

λεπτομερειών και τη διαδικασία της μεταφοράς των εν 

λόγω υπηρεσιών προβλέπεται η έκδοση σχετικής κοινής 

υπουργικής απόφασης. 

Άρθρο τέταρτο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου τετάρτου 

προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου θεώρησης και 
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έγκρισης μελετών των ειδικών δασοτεχνικών έργων και 

κυρίως των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, 

καθώς και έργων – εργασιών τεχνητής αναδάσωσης. 

Προσέτι, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να καθορίζει τις 

λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη 

διαδικασία και τον χρόνο θεώρησης και έγκρισης των 

σχετικών μελετών, αφενός για την πραγματοποίηση 

αναδασώσεων δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων 

αφετέρου για την πραγματοποίηση δασοτεχνικών έργων, 

ήτοι την κατασκευή των πάσης φύσεως τεχνικών έργων και 

την εκτέλεση εργασιών προστασίας και ανάπτυξης των 

δασών και δασικών εκτάσεων. Επιπροσθέτως, 

διευκρινίζεται ότι το προβλεπόμενο π.δ. της παρ. 3 του 

άρθρου 16 του ν.δ. 998/1979 (Α’ 289), εφαρμόζεται κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων εθνικής προέλευσης του ν. 

4412/2016 (Α’ 147). 

Άρθρο πέμπτο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του πέμπτου άρθρου 

προβλέπεται η απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης 

απόληψης των καμένων ιστάμενων δένδρων, εντός 

ιδιωτικών εκτάσεων, οι οποίες βρίσκονται εκτός ορίων 

οικισμού. Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να καθορίζει τις 

λεπτομέρειες και τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την 

υλοτομία – απόληψη καμένων ιστάμενων δέντρων εντός 

ιδιωτικών εκτάσεων εκτός ορίων οικισμού. 

Άρθρο έκτο  Με την προτεινομένη ρύθμιση του έκτου άρθρου 

προβλέπεται - για την προάσπιση του δημοσίου 

συμφέροντος και της ταχύτατης αποκατάστασης του 

φυσικού περιβάλλοντος - η δυνατότητα ορισμού νομικών 

προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως 

αν έχουν κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα, ως αναδόχων 

αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, 

των οποίων η βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιά και 

έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες. Επιπροσθέτως, παρέχεται 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, να καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες, 

προϋποθέσεις, υποχρεώσεις, τα τεχνικά θέματα 

εφαρμογής, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του 

αναδόχου. 

Άρθρο έβδομο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του έβδομου άρθρου 

προβλέπεται η προστασία κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 

ή ειδικής διάταξης, των πληρωμών που λαμβάνουν οι 

ρητινεργάτες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας, λόγω των εργασιών πυροπροστασίας των 

δασών που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της παραγωγής 

ρητίνης. Επιπροσθέτως, ορίζεται η απαλλαγή τους από την 

υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή 

ασφαλιστικής ενημερότητας. Επιπλέον, προς τον σκοπό 

αυτό, θεσπίζεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων 

σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές 

καταθέσεις εις χείρας τους, να εξετάζουν αν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο για την επιβολή της 

κατάσχεσης. 

Άρθρο όγδοο Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η 

συμπλήρωση του τρίτου άρθρου της από 5.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα Μέτρα για την 

αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α΄138), 

προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται οι δασικοί 

υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών, καθώς και το Λιμενικό 

Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ - ΕΛΑΚΤ), στις ελεγκτικές 

αρχές για την διαπίστωση των παραβάσεων και την 

επιβολή του διοικητικού προστίμου του πρώτου και του 

δεύτερου άρθρου αυτής. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ 

Άρθρο ένατο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του ένατου άρθρου  

προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της παροχής κρατικής 

αρωγής στις πληγείσες περιοχές και τα πληγέντα φυσικά 

και νομικά πρόσωπα. 

Άρθρο δέκατο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του δέκατου άρθρου 

επιδιώκεται η άμεση ανακούφιση των ιδιοκτητών, 

φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και νομικών 

οντοτήτων, των οποίων οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν 

πληγεί από τις πυρκαγιές, μέσω της δυνατότητας 

χορήγησης ενίσχυσης, έναντι στεγαστικής συνδρομής. 

Επιπλέον, ορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων 

υπαγωγής στο μέτρο, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και 

εφαρμογής που θα αναπτυχθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Επιπροσθέτως, καθορίζεται ότι 

η πληρωμή διεκπεραιώνεται από την αρμόδια οικονομική 

υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με μόνη την 

υποβολή της αίτησης, χωρίς την περαιτέρω προσκόμιση 

επιπλέον δικαιολογητικών. Για τα δε ειδικότερα ζητήματα 

λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας και καθορισμού της 

διαδικασίας, προβλέπεται η έκδοση σχετικής κοινής 

απόφασης. 
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Άρθρο ενδέκατο Με την προτεινόμενη ρύθμιση του ενδέκατου άρθρου 

επιδιώκεται η άμεση ανακούφιση των φυσικών 

προσώπων, τα οποία έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που 

σημειώθηκαν, μέσω της πρόβλεψης δυνατότητας 

χορήγησης ενίσχυσης για αποζημίωση οικοσκευής. 

Επιπλέον, ορίζεται ειδικά η διαδικασία υποβολής των 

αιτήσεων υπαγωγής στο μέτρο, μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και σχετικής εφαρμογής που θα αναπτυχθεί 

από την ΑΑΔΕ, ενώ καθορίζεται ότι η πληρωμή 

διεκπεραιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία 

του Υπουργείου Οικονομικών με μόνη την υποβολή της 

αίτησης, χωρίς την περαιτέρω προσκόμιση επιπλέον 

δικαιολογητικών. Επιπροσθέτως, για τα ειδικότερα 

ζητήματα λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας και 

καθορισμού της διαδικασίας, προβλέπεται η έκδοση 

σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. 

Άρθρο 

δωδέκατο 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του δωδέκατου άρθρου  

επιδιώκεται, συμπληρωματικά  με τις πρόσφατες 

ρυθμίσεις του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), η άμεση ανακούφιση 

επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών φορέων, που έχουν 

πληγεί από τις πυρκαγιές, μέσω της πρόβλεψης 

δυνατότητας χορήγησης ενίσχυσης πρώτης αρωγής, έναντι 

της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 

4797/2021, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης. 

Επιπλέον, ορίζεται ειδικά η διαδικασία υποβολής των 

αιτήσεων υπαγωγής στο μέτρο, μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και εφαρμογής που θα αναπτυχθεί από την 

ΑΑΔΕ, ενώ καθορίζεται ότι η πληρωμή διεκπεραιώνεται 

από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών με μόνη την υποβολή της αίτησης, χωρίς την 

περαιτέρω προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. 

Επιπροσθέτως, για τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας 

της σχετικής πλατφόρμας και καθορισμού της 

διαδικασίας, προβλέπεται η έκδοση σχετικής κοινής 

υπουργικής απόφασης. 

Άρθρο δέκατο 

τρίτο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του δέκατου τρίτου άρθρου 

προβλέπεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους έξι 

χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), σε πρόσωπα τα οποία 

τραυματίστηκαν από τις πυρκαγιές. Επιπλέον, ορίζεται ότι 

σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απεβίωσαν, η οικονομική 

ενίσχυση καταβάλλεται στον/στην σύζυγο του 

αποβιώσαντος δικαιούχου ή στο πρόσωπο με το οποίο είχε 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή στους κληρονόμους τους. 
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Άρθρο δέκατο 

τέταρτο 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του δέκατου τέταρτου 

άρθρου στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης και της τήρησης των ενωσιακών κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων, προβλέπεται η θεσμοθέτηση 

διαδικασιών συμψηφισμού των ποσών της επιχορήγησης, 

με τις ενισχύσεις των πληγέντων σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και η ενεργοποίηση των 

διατάξεων περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, στην 

περίπτωση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Άρθρο δέκατο 

πέμπτο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του δέκατου πέμπτου 

άρθρου επιδιώκεται η άμεση ανακούφιση των φυσικών ή 

νομικών προσώπων ή των  νομικών οντοτήτων, 

επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων 

που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η 

οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή  νομικές οντότητες, επιχειρήσεις και μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς είναι αφορολόγητη, μη 

εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 

4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα 

χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε 

γενικής και ειδικής διάταξης, και δεν υπόκειται σε 

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη 

προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους 

δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 

πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα 

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε 

παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 

Άρθρο δέκατο 

έκτο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του δέκατου έκτου άρθρου   

προβλέπονται, ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, 

ρυθμίσεις απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των ακινήτων, που 

ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 

που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου 2021 

και έως τη δημοσίευση της από 13.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου και για τις οποίες εκδίδονται 

πράξεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για 

την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι 

κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, 

σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί 
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επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου 

Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα έχουν 

εκδοθεί έως τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο 

η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο 

ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά 

και με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. 

Επιπλέον, ειδικά για τα ακίνητα που ευρίσκονται στους 

Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-

Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προβλέπεται ότι 

απαλλάσσεται για το έτος 2021 από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. το 

σύνολο των ακινήτων των ως άνω περιοχών, χωρίς να 

απαιτείται ειδικά για τους συγκεκριμένους δήμους οι 

ιδιοκτήτες να κατέχουν Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση 

Αυτοψίας ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως 

Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, λόγω της απορρύθμισης που προκλήθηκε 

στην κοινωνική και οικονομική ζωή της συγκεκριμένης 

περιοχής εξαιτίας της πυρκαγιάς. 

Άρθρο δέκατο 

έβδομο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του δέκατου έβδομου 

άρθρου προβλέπονται ρυθμίσεις αναστολής συμβάσεων 

εργασίας και καθορισμός έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 

ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για την προστασία των 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και ανεξαρτήτως αν υπέστησαν υλικές 

ζημιές ή όχι στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια 

των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-

Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και για τη διασφάλιση των 

θέσεων εργασίας τους. Η διαδικασία των σχετικών 

δηλώσεων και λήψης της αποζημίωσης πραγματοποιείται 

μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ 

θεσπίζονται ειδικότερες κανονιστικές πράξεις για τη 

ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων. 

Άρθρο δέκατο 

όγδοο 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του δέκατου όγδοου 

άρθρου τροποποιούνται τα άρθρα 4 και 6 του ν. 1545/1985 

(Α  ́91), προκειμένου οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που 

καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές που 

έπληξαν περιοχές της χώρας τον Αύγουστο του 2021, και 

οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, να 

λάβουν την ελάχιστη διάρκεια της τακτικής επιδότησης 

ανεργίας των κοινών ανέργων. 
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Άρθρο δέκατο 

ένατο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του δέκατου ένατου 

άρθρου προβλέπεται για τους πληγέντες που περιέρχονται 

ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση 

απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, επαναχορήγηση από τον 

Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) 

ειδών φαρμακευτικής και πρόσθετης περίθαλψης, καθώς 

και θεραπευτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που έχουν καταστραφεί, 

ανεξαρτήτως του χρόνου λήψεως αυτών και χωρίς 

συμμετοχή του ασφαλισμένου ή δικαιούχου περίθαλψης 

(μηδενική συμμετοχή), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος 

Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού και 

των οικείων νομοθετικών διατάξεων. Για τον καθορισμό 

της διαδικασίας, των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς 

και κάθε άλλης λεπτομέρειας, προβλέπεται η έκδοση 

κοινών υπουργικών αποφάσεων. 

Άρθρο εικοστό  Με την προτεινόμενη ρύθμιση του εικοστού άρθρου 

προβλέπεται δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα για τα πρόσωπα που υπέστησαν 

σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης 

Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 

συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021. 

Επιπλέον, ορίζεται ότι, αν δεν είναι δυνατός ο διορισμός 

τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού 

μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με 

το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα 

τέκνο τους. Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Εσωτερικών να καθορίζει τα ειδικότερα θέματα 

σχετικά με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης του 

εικοστού άρθρου. 

Άρθρο εικοστό 

πρώτο 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του εικοστού πρώτου 

άρθρου τροποποιούνται τα άρθρα 14 και 24 του ν. 

4797/2021 (Α΄66). Συγκεκριμένα η παρ. 1 της 

προτεινόμενης ρύθμισης του εικοστού πρώτου άρθρου 

προβλέπει την τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 

4797/2021 (Α’ 66), προκειμένου οι πόροι του Ταμείου 

Κρατικής Αρωγής να κατευθύνονται και προς την ευρύτερη 

αποκατάσταση των περιοχών μετά την επέλευση μίας 

θεομηνίας, πέραν της στήριξης και ενίσχυσης των 

πληγέντων. Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση της 

παρ. 2, προβλέπεται μεταβατική διαδικασία, προκειμένου 

ο Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής της περ. α) της παρ. 2 του 
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άρθρου 14 του ν. 4797/2021, να λειτουργήσει 

απρόσκοπτα, μέχρι την έκδοση του σχετικού π.δ. του 

Ταμείου Κρατικής Αρωγής, με σκοπό τη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από 

θεομηνίες. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός, ο οποίος 

συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για αποκατάσταση από 

θεομηνίες, σύμφωνα και με τον σκοπό της ρύθμισης του 

άρθρου 14 του ν. 4797/2021, έχει στόχο τη διαμόρφωση 

συνθηκών για την κινητοποίηση της κοινωνίας με 

αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και σε καθεστώς πλήρους 

διαφάνειας. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο εικοστό 

δεύτερο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του εικοστού δεύτερου 

άρθρου λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την ανακούφιση 

όσων φοιτητών ή όσων πρόκειται να φοιτήσουν από το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στα Α.Ε.Ι. και οι οποίοι 

επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε 

περιοχές της ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 

2021 έως τη δημοσίευση της από 13.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου. Συγκεκριμένα προβλέπεται: 

α) ότι η ιδιότητα του πληγέντος λαμβάνεται υπόψη στις 

αιτήσεις για στέγαση σε φοιτητικές εστίες και σίτιση στις 

λέσχες, παράλληλα με τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων 

και β) ότι τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση μετεγγραφής τους, εφόσον φοιτούν και δεν έχουν 

υπερβεί τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη 

πτυχίου ή εφόσον εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022 σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, 

στην πλησιέστερη στην κύρια κατοικία των ιδίων ή 

συγγενούς έως και δεύτερου βαθμού ή του κηδεμόνα τους 

αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούν τη βάση 

μετεγγραφής της περ. δ) του άρθρου 72 του ν. 4692/2020 

(Α΄ 111). Επιπλέον, ορίζεται ότι σε περίπτωση κατά την 

οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην 

Περιφερειακή Ενότητα με εκείνο του Τμήματος εισαγωγής 

ή φοίτησής τους, ή δεν πληρούν τη βάση μετεγγραφής της 

περ. δ) του άρθρου 72 του ν. 4692/2020, τότε οι φοιτητές 

αυτοί δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μετακίνησης σε 

Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο 

συγκεντρώνουν τα μόρια της βάσης εισαγωγής κατά το 

έτος έγγραφής τους στο Τμήμα προέλευσης. Η μετεγγραφή 

ή μετακίνηση γίνεται καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε 

προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφόμενων ή 
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μετακινουμένων. Επιπροσθέτως, παρέχεται 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, να καθορίζει τις ειδικότερες 

προϋποθέσεις και κατηγορίες των πληγέντων, τις 

λεπτομέρειες της διαδικασίας, τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και κάθε σχετικό θέμα για 

την εφαρμογή των μέτρων της παρ. 1 της προτεινόμενης 

ρύθμισης. 

Άρθρο εικοστό 

τρίτο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του εικοστού τρίτου 

άρθρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί στους πληγέντες ο 

κατάλληλος τεχνολογικός εξοπλισμός, προβλέπεται ότι το 

άρθρο 151 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ως προς το 

πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» εφαρμόζεται και για 

μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και καταρτιζόμενους, για 

το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού-Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού, όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται με 

την απόφαση της παρ. 2 του ιδίου άρθρου,  ώστε να 

καταστεί δυνατή η επέκταση του προγράμματος 

«Ψηφιακή Μέριμνα» και σε αυτούς. 

Άρθρο εικοστό 

τέταρτο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του εικοστού τέταρτου 

άρθρου προβλέπεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

σχολικού έτους 2020 - 2021 προσέρχονται για ορκωμοσία 

και ανάληψη υπηρεσίας έως τις 23η Αυγούστου 2021 κατά 

παρέκκλιση της προθεσμίας που ορίζεται στην υπό 

στοιχεία Δ2/20690/06.08.1987 απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 425), η οποία 

κυρώθηκε με την περ. στ’ του άρθρου 7 του ν. 1771/1988 

(Α’ 71). Επιπλέον, ορίζεται ότι, ειδικά για τους 

νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη 

κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός του πεδίου 

εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 

13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 

προβλέπεται η δυνατότητα να προσέλθουν για ορκωμοσία 

και ανάληψη υπηρεσίας μέχρι την 31η Αυγούστου 2021, 

δεδομένης της απρόβλεπτης περίστασης. 

Άρθρο εικοστό 

πέμπτο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του εικοστού πέμπτου 

άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας ειδικής 

ψηφιακής πλατφόρμας, για την υλοποίηση των μέτρων 

ενίσχυσης των πληγέντων μελών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr). 
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Επιπλέον, για τη ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων για 

τη λειτουργία της πλατφόρμας, τη διαδικασία συλλογής 

και επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται, 

προβλέπεται η έκδοση σχετικών κοινών υπουργικών 

αποφάσεων. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο εικοστό 

έκτο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του εικοστού έκτου άρθρου 

προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης για τον 

καθορισμό αποζημίωσης για την απασχόληση πέραν των 

συνήθων καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού 

που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, καθώς και του προσωπικού που διατίθεται ή 

ασκεί παράλληλα καθήκοντα στην ανωτέρω Γενική 

Διεύθυνση, για την αποκατάσταση των πληγεισών 

περιοχών. 

Άρθρο εικοστό 

έβδομο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του εικοστού έβδομου 

άρθρου προβλέπεται η καταβολή ειδικής αποζημίωσης για 

τα πλοία και τα σκάφη παντός τύπου τα οποία δέσμευσαν 

οι Λιμενικές Αρχές από την 1η Αυγούστου ή υποχρέωσαν 

στην παροχή υπηρεσιών χωρίς αντίτιμο, προκειμένου να 

συνδράμουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις 

πυρκαγιές. Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση στους 

Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής για τον καθορισμό των όρων, των 

προϋποθέσεων και του ύψους της ως άνω ειδικής 

αποζημίωσης. 

Άρθρο εικοστό 

όγδοο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του εικοστού όγδοο 

άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα παροχής οικονομικής 

διευκόλυνσης στους πυροσβέστες, που συμμετέχουν στις 

πυροσβεστικές αποστολές κρατών του εξωτερικού που 

συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με σκοπό 

τη λήψη τουριστικών υπηρεσιών από παρόχους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο η 

Ελληνική Πολιτεία εκφράζει εμπράκτως τις ευχαριστίες της 

προς τα μέλη των πυροσβεστικών αποστολών, που 

βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια και συνδράμουν το 

έργο των εγχώριων πυροσβεστικών δυνάμεων για την 

κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν την χώρα κατά 

την περίοδο του τρέχοντος μηνός. Επιπλέον, προβλέπεται 

ότι οι ειδικότερες λεπτομέρειες και όλα τα αναγκαία 

ζητήματα για την έκδοση και χορήγηση της διατακτικής 
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ταξιδιού θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και  Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Άρθρο εικοστό 

ένατο  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του εικοστού ένατου 

άρθρου παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, με τους κωδικούς taxis, υποβολής προσφορών - 

για την αποκατάσταση του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές 

του Αυγούστου 2021 – μέσω της Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας Δωρεών (e-Δωρεές) του άρθρου 51 του ν. 

4758/2020 (Α’ 242). 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 

τριακοστό  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του τριακοστού άρθρου 

ορίζεται ότι η ισχύς της από 13.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχόμενου, η οποία κυρώνεται 

νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του 

Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

3  

Με το άρθρο 3 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου 

επεκτείνεται χρονικά το πεδίο εφαρμογής των μέτρων 

στήριξης που θεσπίζει η από 13.8.2021 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου. 

              4 Με το άρθρο 4 προσδιορίζεται η έναρξη ισχύος των 

προτεινόμενων διατάξεων του σχεδίου νόμου.  

 
 

Β.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος  

Βλ. συνημμένη.  

 

Γ.  Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος  

Βλ. συνημμένη.  
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Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ  

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων   
Χ Χ    

Μείωση δαπανών   

     

Εξοικονόμηση 

χρόνου 
Χ   Χ 

            Χ   

Μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 

Χ  Χ 

Χ   

Άλλο 
  

    
    

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Χ  Χ 

Χ      

Δίκαιη μεταχείριση 

πολιτών 
Χ 

  

Χ 

    

Αυξημένη αξιοπιστία 

/ διαφάνεια θεσμών 
Χ 

  

Χ 

Χ    

Βελτιωμένη 

διαχείριση κινδύνων 
Χ    Χ Χ    

Άλλο 
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Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν ουσιωδώς στην αποφυγή του κινδύνου περαιτέρω καταστροφών 

του φυσικού περιβάλλοντος και στην ποικιλόμορφη αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών που προέκυψαν σε περιοχές 

που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των πυρκαγιών, με ταυτόχρονη μέριμνα 

για επαναφορά των περιοχών αυτών, προσώπων και επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές σε συνθήκες κανονικότητας.  Με 

αυτόν τον τρόπο, η επιστροφή της καθημερινότητας των πολιτών στην κανονικότητα, αλλά και η αποκατάσταση του 

φυσικού περιβάλλοντος, αναμένεται να επιτευχθούν εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος. 
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19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ  

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 

προετοιμασία 
Χ  

      

Υποδομή / 

εξοπλισμός 
Χ  

      

Προσλήψεις / 

κινητικότητα 
     

    

Ενημέρωση 

εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 

   

    

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 

λειτουργία 

διαχείρισης 

Χ     

    

Διαχείριση 

αλλαγών κατά 

την εκτέλεση 

Χ  

  

  

    

Κόστος 

συμμετοχής 

στη νέα 

ρύθμιση 

Χ  

  

  

    

Άλλο 
          

 
 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
  

Από την εφαρμογή του άρθρου 1 δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό 

υπουργείου ή εποπτευόμενου φορέα.  

Το κόστος των μέτρων στήριξης  του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου προκύπτει αναλυτικά από την Έκθεση του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους και την Ειδική Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος.  
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20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ  

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 

εντοπισμός 

κινδύνου 

  

      

Διαπίστωση 

συνεπειών 

κινδύνων 

στους στόχους  

   

      

Σχεδιασμός 

αποτροπής / 

αντιστάθμισης 

κινδύνων 

     

    

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 

εφαρμογή 
 

  
  

    

Ανάδειξη 

καλών 

πρακτικών 

κατά την 

υλοποίηση 

της ρύθμισης 

 

  

 

    

Συνεχής 

αξιολόγηση 

διαδικασιών 

διαχείρισης 

κινδύνων 

 

        

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:  

Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, δεδομένου ότι, κατά τη 

σύσταση και τη δημιουργία των προβλεπόμενων πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, έχουν ληφθεί όλα τα 

κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων και της διασφάλισης 

της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας αυτών, καθώς και της προστασίας τους από κάθε παραβίαση ή από κάθε 

σκόπιμη ή τυχαία απειλή.  
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21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών 

(ηλεκτρονική επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της 

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 

Δεν υφίστανται.  
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Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

Άρθρο 5 παρ. 1, 2, 4 και 5, άρθρο 21 παρ. 3 και 4, άρθρο 22 παρ. 1, άρθρο 24, 

ιδίως την παρ. 1 και την ερμηνευτική δήλωση αυτού, άρθρο 25 παρ. 1, 2 και 

4, άρθρο 44 παρ. 1 του άρθρου 44 και άρθρο 117 παρ. 3 και 4 του 

Συντάγματος. 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 

      

      

Πρωτογενές ενωσιακό 

δίκαιο 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων) 

 

 

Άρθρο 37 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

 

Άρθρο 3, παρ. 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση  

 

Άρθρα 11 και 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

      

      
Κανονισμός 

 

 

      

      
Οδηγία 

 

      

 

      
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      

      
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

Άρθρα 2 και 14 της ΕΣΔΑ. 

 

      

Διεθνείς συμβάσεις 

Συμφωνία του Παρισιού της 22ης.4.2016 – 

Σύμβαση–Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κλιματική Αλλαγή 
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27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς 

και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

      

      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

 

 

      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

      

Νομολογία 
Δικαστηρίου Ε.Ε. 

 

      

      

Νομολογία 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

 

      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 
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Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης 

ρύθμισης 
Υφιστάμενες διατάξεις 

Άρθρο 2 του σχεδίου νόμου 

Άρθρο δεύτερο παρ. 2 της από 

13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου  

 

2. Η προθεσμία του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 41 

του ν. 998/1979 (Α΄ 289), 

συντέμνεται και η παρ. 3 

διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«3. Ειδικώς προκειμένου περί 

κηρύξεως εκτάσεων ως 

αναδασωτέων ένεκα μερικής ή 

ολικής καταστροφής δάσους ή 

δασικής εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή 

άλλης αιτίας εκ των εν άρθρ. 38 

παρ. 1 αναφερομένων η κατά την 

παρ. 1 του παρόντος άρθρου 

απόφασις του αρμοδίου οργάνου 

εκδίδεται, μετά εισήγησιν της 

αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, 

υποχρεωτικώς εντός τριάντα (30) 

ημερών από της καταστολής της 

πυρκαϊάς ή της διαπιστώσεως της 

εξ άλλης αιτίας καταστροφής. Διά 

της αποφάσεως ταύτης 

καθορίζονται και αι υποχρεώσεις 

της δασικής υπηρεσίας διά την 

κατάρτισιν και εφαρμογήν ειδικού 

 

 

 

Άρθρο 41 παρ. 3 ν. 998/1979 (Α΄ 289) 

 

 

 

«3. Ειδικώς προκειμένου περί 

κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων 

ένεκα μερικής ή ολικής καταστροφής 

δάσους ή δασικής εκτάσεως εκ 

πυρκαϊάς ή άλλης αιτίας εκ των εν 

άρθρω 38 παρ. 1 αναφερομένων η 

κατά την παράγραφον 1 του παρόντος 

άρθρου απόφασις του νομάρχου 

εκδίδεται, μετά εισήγησιν της 

αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, 

υποχρεωτικώς εντός τριών μηνών από 

της καταστολής της πυρκαϊάς ή της 

διαπιστώσεως της εξ άλλης αιτίας 

καταστροφής. Διά της αποφάσεως 

ταύτης καθορίζονται και αι 

υποχρεώσεις της δασικής υπηρεσίας 

δια την κατάρτισιν και εφαρμογήν 

ειδικού δια την προκειμένην 

περίπτωσιν προγράμματος 

αναδασώσεως.».  
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διά την προκειμένην περίπτωσιν 

προγράμματος αναδασώσεως.». 

 

Άρθρο 2 του σχεδίου νόμου 

Άρθρο δεύτερο παρ. 3 της από 

13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου 

 

3. Η προθεσμία του πρώτου και 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του 

άρθρου 70 του ν. 998/1979 

συντέμνεται και η παρ. 3 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«3. Με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου, που σύμφωνα με το 

άρθρο 41 του παρόντος νόμου 

εκδίδεται εντός τριάντα (30) 

ημερών από την καταστολή της 

πυρκαγιάς ή τη διαπίστωση 

καταστροφής δάσους ή δασικής 

έκτασης από οποιαδήποτε αιτία, οι 

ανωτέρω εκτάσεις κηρύσσονται 

υποχρεωτικά αναδασωτέες. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 

που λαμβάνεται ύστερα από 

αιτιολογημένη πρόταση του 

οικείου δασάρχη, η προθεσμία του 

προηγούμενου εδαφίου μπορεί να 

παραταθεί για χρονικό διάστημα 

μέχρι τριάντα (30) ημέρες ακόμη 

κατ` ανώτατο όριο. Παράλειψη 

έκδοσης από το αρμόδιο όργανο 

της απόφασης αναδάσωσης, εντός 

της ανωτέρω προθεσμίας, 

τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 

259 του Ποινικού Κώδικα.». 

 

 

 

 

Άρθρο 70 παρ. 3 ν. 998/1979 

 

 

 «3. Με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου, που σύμφωνα με το άρθρο 

41 του παρόντος νόμου εκδίδεται 

εντός τριών (3) μηνών από την 

καταστολή της πυρκαγιάς ή τη 

διαπίστωση καταστροφής δάσους ή 

δασικής έκτασης από οποιαδήποτε 

αιτία, οι ανωτέρω εκτάσεις 

κηρύσσονται υποχρεωτικά 

αναδασωτέες. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου, που λαμβάνεται 

ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση 

του οικείου δασάρχη, η προθεσμία 

του προηγούμενου εδαφίου μπορεί 

να παραταθεί για χρονικό διάστημα 

μέχρι δύο (2) μήνες ακόμη κατ` 

ανώτατο όριο. Παράλειψη έκδοσης 

από το αρμόδιο όργανο της απόφασης 

αναδάσωσης, εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας, τιμωρείται σύμφωνα με 

το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.)» 

Άρθρο 2 του σχεδίου νόμου   
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Άρθρο τέταρτο της από 13.8.2021 

Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου 

Διατάξεις για την επίσπευση των 

ειδικών δασοτεχνικών έργων - 

Προσθήκη παρ. 1Α και 

τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 16 ν. 

998/1979 

 

1. Στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 (Α΄ 

289), περί ειδικών δασοτεχνικών 

έργων, επέρχονται οι εξής 

τροποποιήσεις: 

 

α) Προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:  

«1Α. Με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες και 

τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν 

στη διαδικασία και τους χρόνους 

θεώρησης και έγκρισης των 

σχετικών μελετών των 

δασοτεχνικών έργων της ανωτέρω 

παρ. 1, καθώς επίσης και των 

μελετών του άρθρου 42.».  

 

β) Στην παρ. 3 προστίθεται νέο 

τελευταίο εδάφιο, ως προς το 

προεδρικό διάταγμα για την 

εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων, 

ως εξής:   

«Το ως άνω προεδρικό διάταγμα 

ισχύει κατά παρέκκλιση 

οιασδήποτε γενικής ή ειδικής 

διάταξης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

πλην των διατάξεων ενωσιακής 

προέλευσης.». 

Άρθρο 16 ν. 998/1979 

 

 

 

 

 

Άρθρον  16. 

 Ειδικά δασοτεχνικά έργα. 

 

  1. Αι αρμόδιαι υπηρεσίαι 

δασοτεχνιχών έργων μεριμνούν δια 

την κατασκευήν των πάσης φύσεως 

τεχνικών έργων και την εκτέλεσιν των 

πάσης φύσεως εργασιών προστασίας 

και αναπτύξεως των δασών και 

δασικών εκτάσεων. Ειδικώτερον εις 

την αρμοδιότητα των ως άνω 

υπηρεσιών ανήκει ο 

προγραμματισμός, η μελέτη και 

εκτέλεσις των έργων και εργασιών της 

δασικής οδοποιίας, ως αύτη ορίζεται 

εν άρθρω 15, των δασικών 

μεταφορικών εγκαταστάσεων και 

δασικών κτιρίων, της δασοτεχνικής 

διευθετήσεως χειμάρρων και των 

προστατευτικών αναδασώσεων, 

βελτιώσεων ορεινών βοσκοτόπων, 

τοποθετήσεως πινακίδων, 

κατασκευής υδατοδεξαμενών και 

υδραγωγών, ως και συντηρήσεως ή 

επισκευής των εν γένει τεχνικών 

έργων και εγκαταστάσεων. Ο 

Υπουργός Γεωργίας δύναται διά 

αποφάσεώς του δημοσιευομένης εις 

την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να 

αναθέτη εις τας ως άνω υπηρεσίας 

δασοτεχνικών έργων και παν έτερον 
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έργον  αναφερόμενον εις την 

προστασίαν ή ανάπτυξιν των δασών, 

ανήκον εις την αρμοδιότητα ετέρων 

υπηρεσιών του Υπουργείου 

Γεωργίας.Ομοίως, δια κοινών 

αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας 

και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου 

Υπουργού δύναται να ανατίθενται εις 

τας ως άνω δασοτεχνικάς υπηρεσίας 

και έτερα έργα υπαγόμενα εις την 

αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων. 

2. Εις τα δημόσια δάση και δασικάς 

εκτάσεις, τα κατά την προηγουμένην 

παράγραφον έργα εκτελούνται επί τη 

βάσει πενταετούς προγράμματος 

καταρτιζομένου υπό της δασικής 

υπηρεσίας, δι ένα έκαστον νομόν 

πλείονας συνορεύοντας νομούς και 

καθορίζοντος την ιεράρχησιν τούτων 

από πλευράς σπουδαιότητος και 

επείγοντος. Τα εν λόγω πενταετή 

προγράμματα εγκρίνονται υπό του 

Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, εις ο 

μετέχει μετά ψήφου δια την επ αυτών 

συζήτησιν και ο Γενικός Διευθυντής 

Εγγείων Βελτιώσεων. Αι δια τα έργα 

ταύτα αναγκαιούσαι μελέται 

συντάσσονται είτε απ ευθείας υπό της 

δασικής υπηρεσίας είτε κατόπιν 

αναθέσεως κατά τας περί εκπονήσεως 

μελετών του Δημοσίου διατάξεις. Τα 

έργα δασοτεχνικής διευθετήσεως 

χειμάρων και βελτιώσεως των ορεινών 

εδαφών, άτινα έχουν άμεσον σχέσιν 

με αντίστοιχα πεδινά 

εγγειοβελτιωτικά έργα ή άλλα μεγάλα 

δημόσια έργα (αεροδρόμια, τεχνηταί 

λίμναι, φράγματα, διάνοιξιν εθνικών 

οδών κλπ.), εντάσσονται κατά 

προτεραιότητα εις τα ως άνω 

πενταετή προγράμματα. Αι δαπάναι 

εκτελέσεως των ως άνω έργων 

δύναται να βαρύνουν εν όλω ή εν 

66



 

μέρει τους προϋπολογισμούς των 

αντιστοίχων εγγειοβελτιωτικών ή 

υδροηλεκτρικών ή άλλων δημοσίων 

έργων κατόπιν κοινής αποφάσεως των 

Υπουργών Συνονισμού και Γεωργίας, 

ως και του κατά περίπτωσιν ως εκ του 

αντικειμένου του δημοσίου έργου 

αρμοδίου Υπουργού. 

3. Τα κατά την παράγραφον 1 δασικά 

έργα και εργασίαι εκτελούνται 

προκειμένου περί δημοσίων δοσών 

και δασικών εκτάσεων παρά της 

δασικής υπηρεσίας είτε δι 

αυτεπιστασίας είτε δι  εργολαβίας, μετ 

απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας ή 

τον οικείον νομάρχου. Δια προεδρικού 

διατάγματος εκδιδομένου προτάσει 

του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται 

ειδικώτερον και κατά παρέκκλισιν από 

πάσης άλλης διατάξεως αφορώσης 

γενικώς εις τα δημόσια έργα, τα της 

χρηματοδοτήσεως αυτών και 

διαχειρίσεως των σχετικών 

πιστώσεων, αι κατηγορίαι, κατά είδος 

ή ύψος απαιτουμένης δαπάνης, των δι 

αυτεπιστασίας εκτελουμένων έργων, 

ως και των έργων ων ή εκτέλεσις είναι 

δυνατή άνευ διαγωνισμού, τα της 

προκηρύξεως, διενεργείας και 

εκτελέσεως των σχετικών 

διαγωνισμών, τα της επιβλέψεως και 

παραλαβής, τα του τρόπου 

συντηρήσεως των ως είρηται έργων, 

καθώς και πάσα άλλη λεπτομέρεια 

σχετική προς την εκτέλεσιν των 

δασοτεχνικών έργων. 

4. Εις τα ιδιωτικά ή διακατεχόμενα 

δάση και δασικάς εκτάσεις τα 

αναγκαία προστατευτικά τεχνικά έργα 

πραγματοποιούνται υποχρεωτικώς 

υπό των ιδιοκτητών ή διακατόχων 

συμφώνως προς τας εγκεκριμένας 

δασοπονικάς μελέτας ή σχέδια και τα 
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σχετικά προγράμματα της δασικής 

υπηρεσίας. Δια την αντιμετώπισιν των 

δαπανών των έργων τούτων, οι 

ιδιοκτήται ή διακάτοχοι επιδοτούνται 

υπό του Κράτους μέχρι ποσοστού 

εκατόν επί τοις εκατόν (100%) της 

πραγματοποιουμένης δαπάνης. Εν 

αδυναμία ή αρνήσει των ιδιοκτητών ή 

διακατόχων, τα ανωτέρω αναγκαία 

προστατευτικά έργα εκτελούνται 

μερίμνη της δασικής υπηρεσίας, οι δε 

ιδιοκτήται ή διακάτοχοι υποχρεούνται 

να εξασφαλίζουν ακώλυτον την 

διακίνησιν των συνεργείων, 

μηχανημάτων και υλικών και να 

μεριμνούν δια την διατήρησιν των 

εκτελουμένων έργων και ιδιαιτέρως 

δια την διαφύλαξιν και ανάπτυξιν των 

φυτευομένων δενδρυλλίων. Το ήμισυ 

της δαπάνης δια την εκτέλεσιν των ως 

άνω έργων υπό της δασικής 

υπηρεσίας καταλογίζεται εις βάρος 

των ιδιοκτητών ή διακατόχων και 

εισπράττεται τμηματικώς εντός 

τετραετίας ως δημόσιον έσοδον, πλην 

αν πρόκειται περί δασών ή δασικών 

εκτάσεων μη αποφερόντων 

αποδεδειγμένως έσοδα εκ της 

εκμεταλλεύσεως αυτών επαρκή δια 

τήν αντιμετώπισιν των ετησίων 

δόσεων της ως άνω δαπάνης, οπότε η 

δαπάνη καλύπτεται συνολικώς υπό 

του Δημοσίου. 

Άρθρο 2 του σχεδίου νόμου 

Άρθρο πέμπτο της από 13.8.2021 

Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου  

Απλοποίηση της διαδικασίας 

έγκρισης απόληψης των καμένων 

ιστάμενων δένδρων, εντός 

ιδιωτικών εκτάσεων εκτός σχεδίου 

από τους ιδιοκτήτες – Τροποποίηση 

Άρθρο 176 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) 

 

Ατελείς άδειαι. 

  Αρθρον 176. 

  1. Υλοτομούνται, συλλέγονται, ή 

κατασκευάζονται κατόπιν ατελούς 

αδείας: 
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παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο 

άρθρο 176 ν.δ. 86/1969 

 

Στο άρθρο 176 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 

7), περί ατελών αδειών, επέρχονται 

οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Προστίθεται περ. στ) στο τέλος 

της παρ. 1, ως προς τις περιπτώσεις 

ατελούς αδείας, ως εξής:  

«στ) καμένα ιστάμενα δέντρα εντός 

ιδιωτικών εκτάσεων μη δασικού 

χαρακτήρα, οι οποίες βρίσκονται 

εκτός ορίων οικισμού.». 

2. Προστίθεται παρ. 3, ως εξής: 

«3. Με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες και 

τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν 

στην υλοτομία – απόληψη καμένων 

ιστάμενων δέντρων της περ. στ) της 

παρ. 1.». 

α) Ξυλεία υλοτομουμένη υπό των 

κατοίκων χωρίων ή κωμοπόλεων 

πραγματικού πληθυσμού κάτω των 

3500 εκ δασών της περιφερείας των ή 

παρακειμένων τοιούτων, 

μετ`έγγραφον έγκρισιν του 

δασοκτήμονος, εφόσον το δάσος δεν 

είναι δημόσιον και χρησιμοποιουμένη 

αποκλειστικώς δι`ανέγερσιν ή 

επισκευήν ιδίων οικιών ή αποθηκών, 

κειμένων εντός της περιφερείας του 

χωρίου ή της κωμοπόλεως, εφ`όσον οι 

κάτοικοι είναι άποροι και η απορία 

των βεβαιούται νομίμως. 

  β) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς 

ασβεστοποιίαν, χρησιμοποιούμενα 

άπαντα 

αποκλειστικώς, είτε προς ανέγερσιν 

και επισκευήν οικιών και αποθηκών 

κατοίκων χωρίων, οι οποίοι έπαθον εκ 

πυρκαϊάς, σεισμού, πλημμύρας, 

καθιζήσεως του εδάφους ή άλλου 

τυχαίου δυστυχήματος, είτε προς 

επισκευήν πλοίων παθόντων εκ 

ναυαγίου. 

  γ) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι δι` 

ασβεστοποιίαν, χρησιμοποιούμενα 

άπαντα προς ανέγερσιν ή επισκευήν 

εκκλησιών, σχολείων, αγαθοεργών 

ιδρυμάτων και κοινοφελών εν γένει 

έργων, εφ` όσον γίνονται 

δι`αυτεπιστασίας ή και εργολαβίας, 

όταν ο όρος της ατελείας 

περιλαμβάνεται εις την συγγραφήν 

των υποχρεώσεων του εργολάβου, ως 

και διά την κατασκευήν θρανίων, 

πινάκων και λοιπών οργάνων 

αναγκαίων διά την λειτουργίαν 

σχολείων. 
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  δ) Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς 

ασβεστοποιίαν εξ ιδιωτικών ή 

δημοτικών ή κοινοτικών δασών διά 

τας ιδίας ανάγκας των δασοκτημόνων 

ή των μελών των οικείων δήμων ή 

κοινοτήτων. 

  ε) Καυσόξυλα προοριζόμενα δι` 

ανάγκας λαϊκών συσσιτίων, παιδικής 

διατροφής εν γένει και των δημοσίων 

ορφανοτροφείων. 

2. Οι καταδικασθέντες δια 

παραβάσεις των περί πυρκαϊάς δασών 

διατάξεων δεν δύνανται να 

υλοτομήσουν ατελώς οικοδομήσιμον 

ξυλείαν διά τας ανάγκας αυτών επί 

πέντε μεν έτη από της καταδίκης, εάν 

κατεδικάσθησαν επί πλημμελήματι, 

επί τρία δε έτη, εφόσον πρόκειται περί 

αρμοδίως κληθέντων και 

αναιτιολογήτως μη μεταβάντων προς 

κατάσβεσιν πυρκαϊάς. 

Άρθρο 2 του σχεδίου νόμου  

Άρθρο έκτο της από 13.8.2021 

Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου 

 

 

Άρθρο έκτο 

Ανάδοχοι Αναδάσωσης – 

Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 42 ν. 

998/1979 

Στο άρθρο 42 του ν. 998/1979 (Α΄ 

289), περί πραγματοποίησης των 

αναδασώσεων, προστίθεται παρ. 3 

ως εξής:  

«3. Ειδικώς για την προάσπιση του 

δημοσίου συμφέροντος και την 

ταχύτατη αποκατάσταση του 

 

 

 

 

Αρθρον 42. 

 Πραγματοποίησις αναδασώσεως. 

  1. Αι αναδασώσεις δημοσίων δασών 

ή δασικών εκτάσεων 

πραγματοποιούνται επί τη βάσει 

μελέτης καταρτιζομένης υπό της 

δασικής υπηρεσίας και καθοριζούσης 

το είδος της δασικής βλαστήσεως, τας 

εργασίας φυτεύσεως ή άλλας 

ενεργείας δια την διευκόλυνσιν της 

αναγεννήσεως, ως και τα απαραίτητα 

μέτρα δια την προστασίαν της 
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φυσικού περιβάλλοντος, δύναται 

να ορίζεται ανάδοχος 

αποκατάστασης και αναδάσωσης 

δημοσίων εκτάσεων δασικού 

χαρακτήρα, των οποίων η 

βλάστηση καταστράφηκε από 

πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί 

αναδασωτέες σύμφωνα με τα 

άρθρα 38 και 41 ή πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για να κηρυχθούν 

αναδασωτέες. Ως ανάδοχοι 

αναδάσωσης μπορούν να ορίζονται 

νομικά πρόσωπα δημοσίου και 

ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως αν 

έχουν κερδοσκοπικό ή μη 

χαρακτήρα. Η πράξη ορισμού 

αναδόχου αποσκοπεί αποκλειστικά 

και μόνο στην εκπόνηση μελέτης 

και την υλοποίηση των 

αντιδιαβρωτικών έργων 

προστασίας των εδαφών, καθώς 

και των έργων τεχνητής 

αναδάσωσης, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 

για τα ως άνω έργα. Η εκπόνηση της 

μελέτης και η υλοποίηση των 

έργων διενεργούνται με έξοδα του 

αναδόχου, χωρίς το ελληνικό 

Δημόσιο να απεμπολεί 

οποιοδήποτε δικαίωμά του επί των 

εκτάσεων αυτών. Η θεώρηση και 

έγκριση των σχετικών μελετών, 

καθώς και η επίβλεψη εκτέλεσης 

των έργων γίνονται από την οικεία 

δασική υπηρεσία. Με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας εξειδικεύονται οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρούσας, η επίβλεψη και ο 

έλεγχος του αναδόχου από τις 

αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και 

κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό 

ζήτημα για την εφαρμογή της 

παρούσας.». 

αναδασώσεως (περιφράξεις, 

τοποθετήσις πινακίδων, ειδικαί 

απαγορεύσεις κλπ.). 

 

  2. Η αναδάσωσις ιδιωτικών δασών 

και δασικών εκτάσεων ή 

διακατεχομένων δημοσίων δασών και 

δασικών εκτάσεων ενεργείται επί τη 

βάσει μελέτης εγκρινομένης υπό της 

δασικής αρχής και υπό την εποπτείαν 

ταύτης, μερίμνη και δαπάναις των 

διακατόχων ή ιδιοκτητών. Εφ όσον 

πρόκειται περί ιδιωτικού δάσους ή 

δασικής εκτάσεως ανηκόντων εις 

μέλος ή μέλη δασικού συνεταιρισμού 

και καταστραφέντων ολικώς ή 

μερικώς εκ πυρκαϊάς την αναδάσωσιν 

πραγματοποιεί υποχρεωτικώς ο 

συνεταιρισμός κατά τα ανωτέρω, 

καταβάλλων τας σχετικάς δαπάνας και 

επιμερίζων ταύτας μεταξύ των μελών 

του κατά τας διεπούσας τούτον 

διατάξεις. Περί της εκτελέσεως της 

εγκεκριμένης μελέτης αναδασώσεως 

οι ως άνω ιδιώται ή ο συνεταιρισμός 

παρέχουν κατ` έτος τα αναγκαία 

στοιχεία εις την δασικήν αρχήν. Εάν ή 

αναδάσωσις κηρύσσεται συνεπεία 

καταστροφής του δάσους ή της 

δασικής εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή 

βιαίου συμβάντος και δεν συντρέχει 

αμέλεια ή δόλος των ιδιοκτητών ή 

διακατόχων το Δημόσιον δύναται να 

προβή εις επιδότησιν τούτων μέχρι και 

του συνόλου της 

πραγματοποιουμένης δια την 

αναδάσωσιν δαπάνης. 
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Άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου 

Άρθρο δέκατο έκτο της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - 

Τροποποίηση του ν. 4223/2013 

Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 

287), μετά την παρ. 7Α προστίθεται 

παρ. 7Β, ως εξής: 

«7Β. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 

και 2023 απαλλάσσονται:  

α) τα ακίνητα, που ευρίσκονται σε 

περιοχές που επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής 

γενομένης την 27η Ιουλίου 2021 και 

έως τη δημοσίευση της παρούσας 

και για τις οποίες εκδίδονται 

πράξεις του Γενικού Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας για την 

κήρυξή τους σε κατάσταση 

Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας, εφόσον οι ιδιοκτήτες 

τους είναι κάτοχοι Δελτίου 

Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, 

σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει 

χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή 

ακατάλληλο για χρήση, ή 

Πρωτοκόλλου Αυτοψίας 

Επικινδύνως Ετοιμόρροπου 

Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών που εκδίδονται 

έως τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον 

 

Αρθρο 3 ν. 4223/2013 

 Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 

 1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

τα δικαιώματα στα ακίνητα που 

ανήκουν: 

 

 α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο 

Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στον 

Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 

(Ε.Ο.Τ.), στην Εταιρεία Ακινήτων 

Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην 

Επιτροπή Ολυμπίων και 

Κληροδοτημάτων (Ε.Ο. και Κ.) και στις 

δημόσιες ανώνυμες εταιρείες που 

έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 

3429/2005, πριν από τη δημοσίευση 

του παρόντος και στις οποίες το 

ελληνικό Δημόσιο ασκεί άμεσα 

αποφασιστική επιρροή, ως κύριος 

μετοχών που εκπροσωπούν την 

απόλυτη πλειοψηφία του 

καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. 

β) Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που 

εντάσσονται στους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και 

ιδιοχρησιμοποιούνται ή 

παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο 
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κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα 

λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο 

ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε 

φόρο για τα έτη αυτά.  

β) Τα αγροτεμάχια, των οποίων οι 

ιδιοκτήτες είναι κάτοχοι βεβαίωσης 

καταστροφής από τα κατά τόπους 

αρμόδια Τμήματα Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ) των 

Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της 

Γενικής Διεύθυνσης 

Αποκεντρωμένων Δομών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, οι οποίες εκδίδονται 

έως τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον 

κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα 

λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο 

ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε 

φόρο για τα έτη αυτά. Τα ΤΑΕΕ 

εκδίδουν τις ως άνω βεβαιώσεις, 

αφού λάβουν τα οικεία στοιχεία 

των αγροτεμαχίων που έχουν 

εκτιμηθεί ως κατεστραμμένα από 

τον Οργανισμό Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

Η απαλλαγή χορηγείται με βάση τις 

αιτήσεις που υποβάλλονται στην 

ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στη 

διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr». 

Εφόσον, μετά τη χορήγηση της 

απαλλαγής, διαπιστωθεί ότι δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

χορήγησής της, ο φόρος 

βεβαιώνεται και καταβάλλεται 

εφάπαξ μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του επόμενου της 

βεβαίωσης μήνα, εντόκως 

σύμφωνα με το άρθρο 54 Β΄ του ν. 

4174/2013 (Α΄256). 

 

Ειδικότερα τα ακίνητα που 

ευρίσκονται στα διοικητικά όρια 

ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

τις ανάγκες της δημόσιας υγείας. Οι 

ανώνυμες εταιρείες της Γενικής 

Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της 

προηγούμενης περίπτωσης, δεν 

απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο 

χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση 

πρεσβείας ή προξενείου του ξένου 

κράτους ή για την εγκατάσταση 

πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών 

διπλωματικών αντιπροσώπων και 

πρακτόρων του ξένου κράτους, με τον 

όρο της αμοιβαιότητας. 

 δ) Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται 

στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

και ιδιοχρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την εκπλήρωση 

μορφωτικού, εκπαιδευτικού, 

πολιτιστικού, αθλητικού, 

θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και 

κοινωφελούς σκοπού ή 

παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο. 

 ε) Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται 

στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 

ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για την εκπλήρωση μορφωτικού, 

εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, 

αθλητικού, θρησκευτικού, 

φιλανθρωπικού και κοινωφελούς 

σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο 

Δημόσιο. 

στ) Σε νομικά πρόσωπα και νομικές 

οντότητες των γνωστών θρησκειών και 

δογμάτων κατά την παρ. 2 του άρθρου 

13 του Συντάγματος και 

ιδιοχρησιμοποιούνται για την 

εκπλήρωση του λατρευτικού, 

θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου 

τους. στβ) Στις υποκείμενες στο ειδικό 

συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές 
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των Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης-

Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού 

της Περιφερειακής Ενότητας 

Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας απαλλάσσονται για το 

έτος 2021, εφόσον κατά τον κρίσιμο 

χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά 

εμπράγματα δικαιώματα στο 

ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε 

φόρο για το έτος αυτό.» 

του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή 

εκτός αυτού, καθώς και στην Ιερά 

Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά. 

 ζ) Στα νομικά πρόσωπα που 

υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 

διοίκησης και διαχείρισης του ν. 

3647/2008 (Α` 37) και 

ιδιοχρησιμοποιούνται. 

 η) Σε εταιρείες ειδικού σκοπού, 

σύμφωνα με τη περίπτωση ζ` της παρ. 

1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α` 

152) εφόσον το σύνολο των 

ονομαστικών μετοχών τους ανήκουν 

στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου 

(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), με την επιφύλαξη της 

παρ. 7 του άρθρου 2. 

θ) Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς 

κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η 

κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από 

τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

του προηγούμενου φορολογικού 

έτους ευρίσκεται σε μικρά ακριτικά 

νησιά με πληθυσμό κάτω των χιλίων 

διακοσίων (1.200) κατοίκων, βάσει 

των ως άνω δηλώσεων, των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, 

Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, 

Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και 

στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής 

Ενότητας Χανίων και στον Δήμο 

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας 

Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά 

αποκλειστικά στα δικαιώματα επί των 

ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου 

που βρίσκονται στα νησιά αυτά. 

 2. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

και τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα 

οποία: 
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 α) Υφίσταται απαγόρευση 

οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με 

τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, 

ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική 

απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου 

για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή 

για λόγους προστασίας μνημείων και 

αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική 

δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη 

αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για 

λόγους προστασίας του 

περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί 

από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 

αποκλειστικά κατά το μέρος για το 

οποίο υφίσταται η ως άνω 

απαγόρευση. Σε περίπτωση μερικής 

απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός 

σχεδίου πόλης ή οικισμού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό 

(30%). Σε περίπτωση μερικής 

απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός 

σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

μειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό 

(60%). 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων μπορεί να 

καθορίζονται περιπτώσεις οι οποίες 

υπάγονται στα προηγούμενα εδάφια. 

 β) Έχει διαταχθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση η αποδέσμευση 

από απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό 

βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν 

έχει εκδοθεί σχετική πράξη της 

Διοίκησης για την ως άνω 

αποδέσμευση. 

 γ) Έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη 

αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή 

ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε 

είδους και δεν έχει καταβληθεί η 
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αποζημίωση μετά από ένα (1) έτος 

από το έτος έκδοσης της παραπάνω 

απόφασης. 

 Οι παραπάνω απαλλαγές ή μειώσεις 

από τον ΕΝ.ΦΙ.Α. λαμβάνονται υπόψη 

για τον υπολογισμό της πλήρους 

αποζημίωσης σχετικά με τα 

δικαιώματα της παραγράφου 2 του 

άρθρου 1. 

 3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, 

που αφορά απαλλαγές από φόρους ή 

τέλη, δεν εφαρμόζεται για τον Ενιαίο 

Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης 

Περιουσίας, με εξαίρεση τις 

συμβάσεις παραχώρησης του 

Δημοσίου που έχουν κυρωθεί με νόμο 

μέχρι την κατάθεση στη Βουλή του 

σχεδίου του παρόντος νόμου, εφόσον 

σε αυτές είχε προβλεφθεί η πλήρης 

απαλλαγή από φόρους ακίνητης 

περιουσίας. 

 

 4. Κτίσματα «μετά του αναλογούντος 

σε αυτά οικοπέδου» , τα οποία 

βρίσκονται εντός της νήσου 

Κεφαλληνίας και των νομών 

Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν 

αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από 

τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 

και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, 

απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για 

τα έτη 2014 και 2015. 

Για το έτος 2014, απαλλάσσονται από 

τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα ακίνητα, τα οποία 

βρίσκονται εντός της νήσου 

Κεφαλληνίας. Για το έτος 2014, 

ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός 

των ορίων των κηρυχθέντων ως 

πολεοδομικά ανενεργών στην παλαιά 

τους θέση οικισμών Πεπονιάς, 

Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, 
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Τραπεζίτσας -Πανάρετης και Πυλωρών 

του Νομού Κοζάνης, δυνάμει του από 

5.12.2002 διατάγματος (Δ΄ 1075), 

απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., 

εφόσον, καθ’ όλο το έτος 2013 αυτά 

δεν ηλεκτροδοτήθηκαν. 

Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε 

αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται 

εντός των περιφερειακών ενοτήτων 

Λευκάδας και Ιθάκης και έχουν 

αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από 

τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015, 

απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για 

τα έτη 2015 και 2016. 

Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε 

αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται 

στις δημοτικές ενότητες του Δήμου 

Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν 

αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το 

σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και το 

σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, 

αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018. 

  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα 

δικαιολογητικά και η διαδικασία 

χορήγησης της απαλλαγής. 

5. Για το έτος 2014, «και για το έτος 

2015» ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά 20% 

για τα δικαιώματα σε κύριους χώρους 

αποπερατωμένων κατοικιών, 

μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και 

επαγγελματικών στεγών, όπως 

κατατάσσονται αυτοί σε κατηγορία 

κατά την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 

3842/2010 και αναφέρονται στις 

περιπτώσεις 3.1., 3.2., 4.2., 4.3. και 

4.4. των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου 

άρθρου, εφόσον ανήκουν σε φυσικά 

πρόσωπα που είναι φορολογικοί 

κάτοικοι Ελλάδας και καθ’ όλη τη 
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διάρκεια του προηγούμενου έτους 

ήταν κενοί και μη ηλεκτροδοτούμενοι. 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η 

διαδικασία χορήγησης της μείωσης 

και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου. 

6. Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε 

αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται 

σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, 

πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν 

αποδεδειγμένα ολοσχερώς 

καταστραφεί ή υπο- στεί λειτουργικές 

ζημιές που τα καθιστούν μη 

κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους εντός του οποίου 

επήλθε η καταστροφή, με την 

προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτόν 

η κυριότητα ή το εμπράγματο 

δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον 

υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού. 

7. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019 και 

2020 απαλλάσσονται τα ακίνητα που 

ευρίσκονται σε περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής και της 

Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, 

τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 

23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι 

ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου 

Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή 

Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως 

Ετοιμόρροπου Κτηρίου του 

Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, που θα έχουν εκδοθεί 

έως τις 31.12.2020, και κατά τον 

κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά 

εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο 

ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα 

έτη αυτά. Για τα έτη 2018, 2019 και 

2020 απαλλάσσονται από τον 

78



 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί του 

συνόλου της ακίνητης περιουσίας των 

θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του 

προηγούμενου εδαφίου.  

7Α. Ειδικά για το έτος 2021 

απαλλάσσονται τα ακίνητα, τα οποία 

βρίσκονται εντός του οικισμού 

Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, 

όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την 

υπ` αρ. 4012/86/25.9.1986 απόφαση 

του Νομάρχη Φλώρινας (Δ` 1109) και 

ο οποίος έχει κηρυχθεί σε 

αναγκαστική απαλλοτρίωση με την 

υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ 

ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ` 190). 

Τα ακίνητα αυτά απεικονίζονται και 

περιγράφονται στον από Ιούλιο 2018 

κτηματολογικό πίνακα του εν λόγω 

οικισμού και στο από Φεβρουάριο 

2018 Κτηματολογικό Διάγραμμα, 

όπως αυτά εξειδικεύονται στην 

ανωτέρω απόφαση απαλλοτρίωσης. Η 

ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα 

ακίνητα που βρίσκονται εντός των 

ακόλουθων οικισμών, οι οποίοι είναι 

πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 

5.12.2002 π.δ. (Δ` 1075): Κοινότητας 

Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, 

οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού 

Κλήματος της κοινότητας 

Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας 

και οικισμού Πανάρετης της 

κοινότητας Τραπεζίτσας και 

κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου 

Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ` αρ. 

9439/3335/6.4.2000 απόφασης 

μεταφοράς των ακόλουθων 

κοινοτήτων και οικισμών (Δ` 238): 

Κοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού 
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Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου 

της Περιφερειακής Ενότητας 

Γρεβενών. 

8. Με απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η 

διαδικασία χορήγησης των 

απαλλαγών που ορίζονται στο παρόν 

άρθρο. 

Άρθρο 2 του σχεδίου νόμου 

Άρθρο εικοστό πρώτο της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου  

 

Άρθρο εικοστό πρώτο παρ. 1  

Μεταβατικές διατάξεις για το 

Ταμείο Κρατικής Αρωγής και τον 

Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής - 

Τροποποίηση άρθρων 14 και 24 ν. 

4797/2021  

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4797/2021 (Α’ 66) τροποποιείται το 

τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Συστήνεται Ταμείο Κρατικής 

Αρωγής με τη μορφή νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου 

(εφεξής «Ταμείο»). Το Ταμείο 

εποπτεύεται από τον Υπουργό 

Οικονομικών, υποστηρίζεται 

διοικητικά και οικονομικά από το 

Υπουργείο Οικονομικών και 

εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός του 

Ταμείου είναι η χρηματοδότηση 

προγραμμάτων και δράσεων 

στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων 

από θεομηνίες, καθώς και 

αποκαταστάσεων μετά από 

θεομηνίες, συμπληρωματικά προς 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 14 παρ. 1 ν. 4797/2021 (Α’ 66)  

«1. Συστήνεται Ταμείο Κρατικής 

Αρωγής με τη μορφή νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου (εφεξής 

«Ταμείο»). Το Ταμείο εποπτεύεται 

από τον Υπουργό Οικονομικών, 

υποστηρίζεται διοικητικά και 

οικονομικά από το Υπουργείο 

Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα. 

Σκοπός του Ταμείου είναι η 

χρηματοδότηση προγραμμάτων και 

δράσεων στήριξης και ενίσχυσης 

πληγέντων από θεομηνίες, 

συμπληρωματικά προς τις ενισχύσεις 

από τον κρατικό προϋπολογισμό.».  
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τις ενισχύσεις από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό». 

Άρθρο 2 του σχεδίου νόμου 

Άρθρο εικοστό πρώτο της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου  

 

Άρθρο εικοστό πρώτο παρ. 2 

2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 24 

του ν. 4797/2021, προστίθεται παρ. 

8 ως εξής: 

«8. Μέχρι την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος για τον 

Οργανισμό του Ταμείου Κρατικής 

Αρωγής της παρ. 5 του άρθρου 14, 

ο Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής 

της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 

1, τελεί υπό τη διαχείριση και 

εποπτεία του Υπουργού 

Οικονομικών και κινείται με 

εντολές του. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών 

καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης 

και διάθεσης των πόρων του 

λογαριασμού, στο πλαίσιο της 

χρηματοδότησης προγραμμάτων 

και δράσεων στήριξης και 

ενίσχυσης πληγέντων από 

θεομηνίες, καθώς και 

αποκαταστάσεων μετά από 

θεομηνίες.». 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 24 ν. 4797/2021 

 Μεταβατικές διατάξεις 

 

 1. Εντός δύο (2) μηνών από την 

έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης 

Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου 

Οικονομικών του άρθρου 19, η οποία 

διαπιστώνεται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, διαβιβάζεται 

σε αυτήν από υπηρεσίες και φορείς το 

σύνολο των υποθέσεων που εκ- 

κρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος για επιχορήγηση 

επιχειρήσεων μετά από θεομηνία, 

καθώς και για τα λοιπά θέματα 

αρμοδιότητας της ανωτέρω 

διεύθυνσης. 

 2. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του 

Εθνικού Μητρώου στελεχών 

επιτροπών κρατικής αρωγής, οι 

επιτροπές κρατικής αρωγής 

στελεχώνονται με απόφαση του 

αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη από 

προσωπικό της περιφέρειας, ενώ μέλη 

μπορούν να είναι και μόνιμοι και 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

(Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι υπηρεσιών του 

δημοσίου και του ευρύτερου 
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δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(Τ.Ε.Ε.), του Οικονομικού 

Επιμελητήριου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και 

του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης 

της παρ. 1 για την έναρξη λειτουργίας 

της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι 

αρμοδιότητες που μνημονεύονται 

στον παρόντα, σχετικά με την 

επιχορήγηση και την προκαταβολή 

των άρθρων 4, 7, 8, 11 και 12 

ασκούνται από το Γ Τμήμα της 

Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας του συστήματος της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής 

αρωγής, όπως αυτή καθορίζεται με 

την κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης της περ. β` της παρ. 6 

του άρθρου 10, η διαβίβαση των 

εγγράφων πραγματοποιείται μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σε 

φυσική μορφή. 

5. Με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής 

συστήνονται ομάδες έργου 

αποτελούμενες από υπαλλήλους του 

Υπουργείου Οικονομικών και του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 (Α` 

133), με αντικείμενο την εκτέλεση 

ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή 

μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων, 

της σχετικής αλληλογραφίας και του 

λοιπού αρχείου για την εφαρμογή του 

άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (A` 17) 
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στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του 

Υπουργείου Οικονομικών. Αποστολή 

των ομάδων έργου είναι η εκτέλεση 

ενεργειών για την ομαδοποίηση, 

ταξινόμηση και καταγραφή των 

υποθέσεων του πρώτου εδαφίου και 

ενεργειών που εκκρεμούν σε 

υπηρεσίες των Υπουργείων 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Εσωτερικών, κατά 

περίπτωση και Υποδομών και 

Μεταφορών και της εισερχόμενης 

αλληλογραφίας με αποδέκτες τις 

υπηρεσίες αυτές, καθώς και κάθε 

ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή 

του παρόντος. 

6. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν 

εκδοθεί από τους Υπουργούς 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Υποδομών και 

Μεταφορών, πριν από τη δημοσίευση 

του παρόντος κατ` εξουσιοδότηση του 

άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α` 17) 

παραμένουν σε ισχύ. Οι 

προβλεπόμενες στις αποφάσεις του 

πρώτου εδαφίου ενισχύσεις 

καταβάλλονται στους δικαιούχους 

από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών και βαρύνουν τον 

Προϋπολογισμό Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου 

Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 7 και την παρ. 5 του 

άρθρου 8. Η παρούσα ισχύει και για 

τις υπό στοιχεία 

45824ΕΞ2021/15.04.2021 (Β` 1660) 

και 48766ΕΞ2021/21.04.2021 (Β` 

1739) κοινές αποφάσεις των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Υποδομών και 

Μεταφορών. 
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 7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία 

γίνεται αναφορά στο άρθρο 36 του ν. 

2459/1997 νοούνται οι κατά 

περιεχόμενο αντίστοιχες διατάξεις του 

παρόντος. 

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης 

ρύθμισης που προβλέπουν 

κατάργηση 

Καταργούμενες διατάξεις 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

δεν επέρχεται κατάργηση 

ισχυουσών διατάξεων.  
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Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 
Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

 

Άρθρο 1 του 
σχεδίου νόμου  

 

Άρθρο τέταρτο 
της από 

5.8.2021 ΠΝΠ  

 

 

Προστασίας του Πολίτη 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Εσωτερικών 

και οι κατά περίπτωση συναρμόδιοι  

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Εσωτερικών και 

των κατά περίπτωση 

συναρμόδιων Υπουργών, που δεν 

αποτελεί προϋπόθεση για την 

εφαρμογή της παρούσας, 

δύναται να: 

α) εξειδικεύονται, 

συμπληρώνονται ή περιορίζονται 

οι περιοχές της παρ. 1 του 

άρθρου πρώτου και οι 

δραστηριότητες της παρ. 1 του 

άρθρου δεύτερου,  

β) προβλέπονται τυχόν 

εξαιρέσεις από την εφαρμογή 

του άρθρου πρώτου, ιδίως στην 

περίπτωση προσώπων που 

κατοικούν ή εργάζονται εντός 

των περιοχών της παρ. 1 του 

άρθρου αυτού και  

γ) ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

της παρούσας. 

Άρθρο 1 του 
σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο πέμπτο  
της από 

5.8.2021 ΠΝΠ 

Προστασίας του Πολίτη 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Εσωτερικών 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Προστασίας του 

Πολίτη, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Εσωτερικών και 

εφόσον υφίσταται η ανάγκη του 

στοιχείου 2 του προοιμίου, η 

εφαρμογή της παρούσας (ενν. 

ΠΝΠ) δύναται να παρατείνεται ή 

να ενεργοποιείται εκ νέου, για 

χρονικό διάστημα που πάντως 
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δεν υπερβαίνει την 31η 

Οκτωβρίου 2021. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δεύτερο 

παρ. 3  της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο  Με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου, που σύμφωνα με το 

άρθρο 41 του παρόντος νόμου 

(ενν. ν. 998/1979) εκδίδεται 

εντός τριάντα (30) ημερών από 

την καταστολή της πυρκαγιάς ή 

τη διαπίστωση καταστροφής 

δάσους ή δασικής έκτασης από 

οποιαδήποτε αιτία, οι ανωτέρω 

εκτάσεις κηρύσσονται 

υποχρεωτικά αναδασωτέες. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις με 

απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου, που λαμβάνεται 

ύστερα από αιτιολογημένη 

πρόταση του οικείου δασάρχη, η 

προθεσμία του προηγούμενου 

εδαφίου μπορεί να παραταθεί 

για χρονικό διάστημα μέχρι 

τριάντα (30) ημέρες ακόμη κατ` 

ανώτατο όριο. Παράλειψη 

έκδοσης από το αρμόδιο όργανο 

της απόφασης αναδάσωσης, 

εντός της ανωτέρω προθεσμίας, 

τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 

259 του Ποινικού Κώδικα. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο τρίτο  

παρ. 5  της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Εσωτερικών 

Οικονομικών  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, που εκδίδεται το 

αργότερο εντός ενός (1) μηνός 

από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, καθορίζονται οι 

διοικητικές λεπτομέρειες της 

μεταφοράς των υπηρεσιών της 

παρ. 1 και του αντίστοιχου 

προσωπικού, τα θέματα 

υπηρεσιακής κατάστασης, 

μεταθέσεων και κάθε είδους 

μετακινήσεων του προσωπικού, 

η μισθοδοσία, η κάλυψη των 

κάθε είδους δαπανών των 
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μεταφερόμενων οργανικών 

μονάδων, η μεταφορά 

πιστώσεων, η στέγαση 

υπηρεσιών και ρυθμίζονται τα 

θέματα άσκησης των 

αρμοδιοτήτων τους και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα για την 

εφαρμογή του παρόντος. Μέχρι 

την έκδοση της απόφασης του 

πρώτου εδαφίου, το σύνολο των 

διοικητικών πράξεων των 

παραπάνω υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων και των 

πράξεων που αφορούν σε αυτές 

τις υπηρεσίες, εκδίδεται 

σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα 

ισχύουσες διατάξεις και η 

μισθοδοσία του προσωπικού των 

Δασικών Υπηρεσιών της παρ. 1 

καλύπτεται από τις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο τέταρτο  

 της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες και 

τα τεχνικά ζητήματα που 

αφορούν στη διαδικασία και τους 

χρόνους θεώρησης και έγκρισης 

των σχετικών μελετών των 

δασοτεχνικών έργων της 

ανωτέρω παρ. 1, καθώς επίσης 

και των μελετών του άρθρου 42. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο πέμπτο  

 της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

καθορίζονται οι λεπτομέρειες και 

τα τεχνικά ζητήματα που 

αφορούν στην υλοτομία – 

απόληψη καμένων ιστάμενων 

δέντρων της περ. στ) της παρ. 1. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Οικονομικών 

 Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

Υποδομών και Μεταφορών 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Υποδομών και Μεταφορών, μετά 
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Άρθρο δέκατο 

παρ. 9 της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ για θέματα αρμοδιότητάς της 

από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ για θέματα αρμοδιότητάς 

της, δύναται να καθορίζονται οι 

τεχνικές λεπτομέρειες και τα 

ειδικότερα ζητήματα για το 

περιεχόμενο, την υποβολή της 

αίτησης, τη διαδικασία και τον 

τρόπο πληρωμής, την εφαρμογή 

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την 

προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, επιπλέον 

στοιχεία ή δικαιολογητικά που 

τυχόν θα απαιτηθούν κατά 

περίπτωση, η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο 

ενδέκατο παρ. 

8 της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Οικονομικών  

Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

Εσωτερικών  

μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ για θέματα αρμοδιότητάς της 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Εσωτερικών, μετά από εισήγηση 

του Διοικητή της ΑΑΔΕ για 

θέματα αρμοδιότητάς της, 

δύναται να καθορίζονται οι 

τεχνικές λεπτομέρειες και τα 

ειδικότερα ζητήματα για το 

περιεχόμενο και την υποβολή της 

αίτησης, τη διαδικασία και τον 

τρόπο πληρωμής, την εφαρμογή 

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την 

προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, επιπλέον 

στοιχεία ή δικαιολογητικά που 

τυχόν θα απαιτηθούν κατά 

περίπτωση, κυρώσεις, οι 

αρμόδιες για τον έλεγχο και την 

επιστροφή υπηρεσίες, η 

καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του παρόντος. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο 

δωδέκατο παρ. 

7 της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Οικονομικών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

 

 μετά από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ για θέματα αρμοδιότητάς της 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, μετά από εισήγηση 

του Διοικητή της ΑΑΔΕ για 

θέματα αρμοδιότητάς της, 

δύναται να καθορίζονται οι 

τεχνικές λεπτομέρειες και τα 

ειδικότερα ζητήματα για το 

περιεχόμενο και την υποβολή της 

αίτησης, τη διαδικασία και τον 

τρόπο πληρωμής, την εφαρμογή 

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την 

προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της 
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επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, επιπλέον 

στοιχεία ή δικαιολογητικά που 

τυχόν θα απαιτηθούν κατά 

περίπτωση, η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δέκατο 

τρίτο παρ. 4 της 

από 13.8.2021 

ΠΝΠ 

Οικονομικών 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Υγείας  

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, δύναται να 

ρυθμίζονται η διαδικασία 

υποβολής της αίτησης, να 

καθορίζονται τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ελέγχου των προϋποθέσεων 

χορήγησης της οικονομικής 

ενίσχυσης και η περαιτέρω 

εξειδίκευσή τους, η διαδικασία 

έγκρισης και καταβολής της 

οικονομικής ενίσχυσης, οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία 

ανάκλησης εγκριτικών 

αποφάσεων και ανάκτησης τυχόν 

αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών, οι αρμόδιες προς τούτο 

υπηρεσίες, ειδικότερα ζητήματα 

για την εφαρμογή του ν. 

4624/2019 (Α’ 137) και του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την 

προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, καθώς και 

κάθε άλλο ειδικότερο ή 

λεπτομερειακό θέμα σχετικό με 

την εφαρμογή του παρόντος. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δέκατο 

έβδομο παρ. 12 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Οικονομικών  

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, δύνανται να 

τροποποιούνται η χωρική και 

χρονική οριοθέτηση του πεδίου 

εφαρμογής του παρόντος, η 

ημερομηνία έναρξης ένταξης στο 

μέτρο της αναστολής και 

καταβολής αποζημίωσης για 

πυρόπληκτες περιοχές, το 

απώτατο χρονικό όριο της 

αναστολής, να ρυθμίζονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις 

ένταξης των επιχειρήσεων στο 

μέτρο της αναστολής, οι όροι και 

οι προϋποθέσεις χορήγησης, το 

ύψος της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού και η διαδικασία 

καταβολής, καθώς και κάθε άλλο 

ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος. Με την ίδια ή 

όμοια απόφαση, εφόσον 

τεκμηριώνεται η συνδρομή 

αντίστοιχων λόγων, δύναται να 

παρατείνεται η ισχύς του 

παρόντος ή να προβλέπεται η 

εφαρμογή του για έτερες 

πυρόπληκτες περιοχές της χώρας 

καθώς και έτερα χρονικά 

διαστήματα. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δέκατο 

έβδομο παρ. 13 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύνανται να 

καθορίζονται οι όροι και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια ειδικώς 

για την εφαρμογή του παρόντος 
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της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 

τηρείται για τον σκοπό αυτόν στη 

Γενική Διεύθυνση Εργασιακών 

Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας 

στην Εργασία και Ένταξης στην 

Εργασία της Γενικής Γραμματείας 

Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δέκατο 

έβδομο παρ. 13 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύνανται να 

καθορίζονται οι όροι και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια ειδικώς 

για την εφαρμογή του παρόντος 

μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 

τηρείται για τον σκοπό αυτόν στη 

Γενική Διεύθυνση Εργασιακών 

Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας 

στην Εργασία και Ένταξης στην 

Εργασία της Γενικής Γραμματείας 

Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δέκατο 

ένατο της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Υγείας 

Οικονομικών  

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υγείας και 

Οικονομικών προβλέπονται τα 

αναγκαία δικαιολογητικά, η 

διαδικασία και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος (ενν. για την 

αντικατάσταση καταστραφέντων 

ειδών περίθαλψης και 

θεραπευτικών μέσων) 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Εσωτερικών Με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών ορίζονται τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, η 

προθεσμία και η διαδικασία 

υποβολής τους και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια (για 
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δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο 

τομέα) 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

πρώτο παρ. 2 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Οικονομικών  Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών καθορίζονται ο 

τρόπος διαχείρισης και διάθεσης 

των πόρων του λογαριασμού, στο 

πλαίσιο της χρηματοδότησης 

προγραμμάτων και δράσεων 

στήριξης και ενίσχυσης 

πληγέντων από θεομηνίες, 

καθώς και αποκαταστάσεων 

μετά από θεομηνίες. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

δεύτερο παρ. 2 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

μπορούν να καθορίζονται οι 

ειδικότερες προϋποθέσεις και 

κατηγορίες πληγέντων, η 

διαδικασία, τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλουν οι 

ενδιαφερόμενοι και κάθε σχετικό 

θέμα για την εφαρμογή του 

παρόντος (σχετικά με τα μέτρα 

ενίσχυσης φοιτητών). 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

πέμπτο παρ. 2 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και  

του κατά περίπτωση συναρμόδιου 

Υπουργού ή οργάνου 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και του κατά 

περίπτωση συναρμόδιου 

Υπουργού ή οργάνου 

καθορίζονται οι αναγκαίες 

τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με 

τη λειτουργία της πλατφόρμας. 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται 

η μεθοδολογία άντλησης, 

επεξεργασίας και ανάλυσης των 

δεδομένων που συλλέγονται, τα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

ασφαλείας της πλατφόρμας, και 

οι απαιτούμενες 

διαλειτουργικότητες των 

επιμέρους πληροφοριακών 

συστημάτων των φορέων του 

δημόσιου τομέα, με εξειδίκευση 

όσων υποχρεώσεων ή όρων 
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πρέπει να τηρούνται, σύμφωνα 

με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και 

τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), για την 

προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, καθώς και 

κάθε άλλο ειδικότερο ή τεχνικό 

θέμα σχετικά με την εφαρμογή 

του παρόντος. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

έκτο της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Οικονομικών  

Υποδομών και Μεταφορών 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και 

Υποδομών και Μεταφορών 

καθορίζεται αποζημίωση για την 

απασχόληση πέραν των συνήθων 

καθηκόντων του πάσης φύσεως 

προσωπικού που υπηρετεί στη 

Γενική Διεύθυνση 

Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, καθώς και του 

προσωπικού που διατίθεται ή 

ασκεί παράλληλα καθήκοντα 

στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, 

για την αποκατάσταση των 

πληγεισών περιοχών. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

έβδομο παρ. 2 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Οικονομικών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής καθορίζονται οι όροι, 

οι προϋποθέσεις και το ύψος της 

αποζημίωσης της παρ. 1 (ενν. για 

την αποζημίωση πλωτών μέσων).  
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Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

όγδοο της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Τουρισμού 

Οικονομικών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Τουρισμού, 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, ορίζονται οι 

ειδικότερες λεπτομέρειες, όπως 

ο τύπος της οικονομικής 

διευκόλυνσης (voucher), οι 

δικαιούχοι αυτής, ο τρόπος 

έκδοσης και πίστωσής της, το 

ύψος της αξίας, η διάρκεια των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, οι 

προϋποθέσεις και το χρονικό 

διάστημα χρήσης της 

οικονομικής διευκόλυνσης, η 

τυχόν αναλογική εφαρμογή των 

παρ. 2, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 

34 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τα 

αναγκαία δικαιολογητικά και η 

διαδικασία για την πιστοποίηση 

του δικαιούχου, καθώς και κάθε 

άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

Άρθρο 1 του 

σχεδίου νόμου  

 

Άρθρο τέταρτο 

της από 

5.8.2021 ΠΝΠ  

 

ΚΥΑ Υπουργείο 

Προστασίας 

του Πολίτη 

Δύναται να: 

α) εξειδικεύονται, 

συμπληρώνονται ή 

περιορίζονται οι 

περιοχές της παρ. 1 του 

άρθρου πρώτου και οι 

δραστηριότητες της 

παρ. 1 του άρθρου 

δεύτερου,  

β) προβλέπονται τυχόν 

εξαιρέσεις από την 

εφαρμογή του άρθρου 

πρώτου, ιδίως στην 

περίπτωση προσώπων 

που κατοικούν ή 

εργάζονται εντός των 

              -  
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περιοχών της παρ. 1 

του άρθρου αυτού και  

γ) ορίζεται κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή της 

παρούσας. 

Άρθρο 1 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο πέμπτο  

της από 

5.8.2021 ΠΝΠ 

ΚΥΑ Προστασίας 

του Πολίτη  

Εφόσον υφίσταται η 

ανάγκη του στοιχείου 2 

του προοιμίου, η 

εφαρμογή της 

παρούσας (ενν. ΠΝΠ) 

δύναται να 

παρατείνεται ή να 

ενεργοποιείται εκ νέου, 

για χρονικό διάστημα 

που πάντως δεν 

υπερβαίνει την 31η 

Οκτωβρίου 2021. 

-  

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δεύτερο 

παρ. 3  της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

Ατομική 

διοικητική 

πράξη  

Το κατά 

περίπτωση 

αρμόδιο 

όργανο  

Με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου, 

που σύμφωνα με το 

άρθρο 41 του παρόντος 

νόμου εκδίδεται εντός 

τριάντα (30) ημερών 

από την καταστολή της 

πυρκαγιάς ή τη 

διαπίστωση 

καταστροφής δάσους ή 

δασικής έκτασης από 

οποιαδήποτε αιτία, οι 

ανωτέρω εκτάσεις 

κηρύσσονται 

υποχρεωτικά 

αναδασωτέες. Σε 

εξαιρετικές 

περιπτώσεις με 

απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου, 

που λαμβάνεται 

ύστερα από 

αιτιολογημένη 

πρόταση του οικείου 

δασάρχη, η προθεσμία 

του προηγούμενου 

Προθεσμία 

τριάντα (30) 

ημερών από την 

καταστολή της 

πυρκαγιάς ή τη 

διαπίστωση 

καταστροφής 

δάσους ή 

δασικής έκτασης 

από 

οποιαδήποτε 

αιτία, οι 

ανωτέρω για την 

κήρυξη έκτασης 

υποχρεωτικά 

αναδασωτέας. 

Παράταση 

ανωτέρω 

προθεσμίας κατ` 

ανώτατο όριο 

μέχρι τριάντα 

(30) ημέρες και 

ύστερα από 

αιτιολογημένη 

πρόταση του 
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εδαφίου μπορεί να 

παραταθεί για χρονικό 

διάστημα μέχρι τριάντα 

(30) ημέρες ακόμη κατ` 

ανώτατο όριο. 

Παράλειψη έκδοσης 

από το αρμόδιο όργανο 

της απόφασης 

αναδάσωσης, εντός της 

ανωτέρω προθεσμίας, 

τιμωρείται σύμφωνα 

με το άρθρο 259 του 

Ποινικού Κώδικα. 

οικείου 

δασάρχη. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο τρίτο  

παρ. 5  της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΚΥΑ  Εσωτερικών  Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομικών και 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, που 

εκδίδεται το αργότερο 

εντός ενός (1) μηνός 

από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, 

καθορίζονται οι 

διοικητικές 

λεπτομέρειες της 

μεταφοράς των 

υπηρεσιών της παρ. 1 

και του αντίστοιχου 

προσωπικού, τα 

θέματα υπηρεσιακής 

κατάστασης, 

μεταθέσεων και κάθε 

είδους μετακινήσεων 

του προσωπικού, η 

μισθοδοσία, η κάλυψη 

των κάθε είδους 

δαπανών των 

μεταφερόμενων 

οργανικών μονάδων, η 

μεταφορά πιστώσεων, 

η στέγαση υπηρεσιών 

και ρυθμίζονται τα 

θέματα άσκησης των 

αρμοδιοτήτων τους και 

Το αργότερο 

εντός ενός (1) 

μηνός από την 

έναρξη ισχύος 

της παρούσας.  
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κάθε άλλο σχετικό 

θέμα για την εφαρμογή 

του παρόντος. Μέχρι 

την έκδοση της 

απόφασης του πρώτου 

εδαφίου, το σύνολο 

των διοικητικών 

πράξεων των 

παραπάνω υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων 

και των πράξεων που 

αφορούν σε αυτές τις 

υπηρεσίες, εκδίδεται 

σύμφωνα με τις μέχρι 

σήμερα ισχύουσες 

διατάξεις και η 

μισθοδοσία του 

προσωπικού των 

Δασικών Υπηρεσιών 

της παρ. 1 καλύπτεται 

από τις 

Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο τέταρτο  

 της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΥΑ Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας  

Με απόφαση του 

Υπουργού 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 

καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες και τα 

τεχνικά ζητήματα που 

αφορούν στη 

διαδικασία και τους 

χρόνους θεώρησης και 

έγκρισης των σχετικών 

μελετών των 

δασοτεχνικών έργων 

της ανωτέρω παρ. 1, 

καθώς επίσης και των 

μελετών του άρθρου 42 

(ενν. του ν. 998/1979). 

              - 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο πέμπτο  

ΥΑ Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας 

Με απόφαση του 

Υπουργού 

Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 

-  
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 της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες και τα 

τεχνικά ζητήματα που 

αφορούν στην 

υλοτομία – απόληψη 

καμένων ιστάμενων 

δέντρων της περ. στ) 

της παρ. 1 (ενν. του ν. 

998/1979). 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δέκατο 

παρ. 9 της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΚΥΑ  Οικονομικών  Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών 

Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, 

Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και 

Υποδομών και 

Μεταφορών, μετά από 

εισήγηση του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ για θέματα 

αρμοδιότητάς της, 

δύναται να 

καθορίζονται οι 

τεχνικές λεπτομέρειες 

και τα ειδικότερα 

ζητήματα για το 

περιεχόμενο, την 

υποβολή της αίτησης, 

τη διαδικασία και τον 

τρόπο πληρωμής, την 

εφαρμογή του ν. 

4624/2019 (Α’ 137) και 

του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), 

για την προστασία των 

φυσικών προσώπων 
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έναντι της 

επεξεργασίας των 

δεδομένων 

προσωπικού 

χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών, 

επιπλέον στοιχεία ή 

δικαιολογητικά που 

τυχόν θα απαιτηθούν 

κατά περίπτωση, η 

καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής 

αιτήσεων και κάθε 

άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του 

παρόντος.  

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο 

ενδέκατο παρ. 

8 της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΚΥΑ Οικονομικών  Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών 

Οικονομικών, 

Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και 

Εσωτερικών, μετά από 

εισήγηση του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ για θέματα 

αρμοδιότητάς της, 

δύναται να 

καθορίζονται οι 

τεχνικές λεπτομέρειες 

και τα ειδικότερα 

ζητήματα για το 

περιεχόμενο και την 

υποβολή της αίτησης, 

τη διαδικασία και τον 

τρόπο πληρωμής, την 

εφαρμογή του ν. 

4624/2019 (Α’ 137) και 

του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός 

                - 
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Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), 

για την προστασία των 

φυσικών προσώπων 

έναντι της 

επεξεργασίας των 

δεδομένων 

προσωπικού 

χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών, 

επιπλέον στοιχεία ή 

δικαιολογητικά που 

τυχόν θα απαιτηθούν 

κατά περίπτωση, 

κυρώσεις, οι αρμόδιες 

για τον έλεγχο και την 

επιστροφή υπηρεσίες, 

η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής 

αιτήσεων και κάθε 

άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του 

παρόντος. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο 

δωδέκατο παρ. 

7 της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΚΥΑ  Οικονομικών  Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών 

Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, 

Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και 

Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, μετά 

από εισήγηση του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ για 

θέματα αρμοδιότητάς 

της, δύναται να 

καθορίζονται οι 

τεχνικές λεπτομέρειες 

και τα ειδικότερα 

ζητήματα για το 

-  

101



 

περιεχόμενο και την 

υποβολή της αίτησης, 

τη διαδικασία και τον 

τρόπο πληρωμής, την 

εφαρμογή του ν. 

4624/2019 (Α’ 137) και 

του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), 

για την προστασία των 

φυσικών προσώπων 

έναντι της 

επεξεργασίας των 

δεδομένων 

προσωπικού 

χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών, 

επιπλέον στοιχεία ή 

δικαιολογητικά που 

τυχόν θα απαιτηθούν 

κατά περίπτωση, η 

καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής 

αιτήσεων και κάθε 

άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του 

παρόντος. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δέκατο 

τρίτο παρ. 4 της 

από 13.8.2021 

ΠΝΠ 

ΚΥΑ  Οικονομικών Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας 

και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και 

Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, 

δύναται να ρυθμίζονται 

-  
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η διαδικασία υποβολής 

της αίτησης, να 

καθορίζονται τα 

απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ελέγχου 

των προϋποθέσεων 

χορήγησης της 

οικονομικής ενίσχυσης 

και η περαιτέρω 

εξειδίκευσή τους, η 

διαδικασία έγκρισης 

και καταβολής της 

οικονομικής ενίσχυσης, 

οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία ανάκλησης 

εγκριτικών αποφάσεων 

και ανάκτησης τυχόν 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών, 

οι αρμόδιες προς τούτο 

υπηρεσίες, ειδικότερα 

ζητήματα για την 

εφαρμογή του ν. 

4624/2019 (Α’ 137) και 

του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), 

για την προστασία των 

φυσικών προσώπων 

έναντι της 

επεξεργασίας των 

δεδομένων 

προσωπικού 

χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών, 

καθώς και κάθε άλλο 
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ειδικότερο ή 

λεπτομερειακό θέμα 

σχετικό με την 

εφαρμογή του 

παρόντος. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δέκατο 

έβδομο παρ. 12 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΚΥΑ Οικονομικών  Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών 

Οικονομικών και 

Εργασίας και 

Κοινωνικών 

Υποθέσεων, δύνανται 

να τροποποιούνται η 

χωρική και χρονική 

οριοθέτηση του πεδίου 

εφαρμογής του 

παρόντος, η 

ημερομηνία έναρξης 

ένταξης στο μέτρο της 

αναστολής και 

καταβολής 

αποζημίωσης για 

πυρόπληκτες περιοχές, 

το απώτατο χρονικό 

όριο της αναστολής, να 

ρυθμίζονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις 

ένταξης των 

επιχειρήσεων στο 

μέτρο της αναστολής, 

οι όροι και οι 

προϋποθέσεις 

χορήγησης, το ύψος της 

αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού και η 

διαδικασία καταβολής, 

καθώς και κάθε άλλο 

ειδικότερο ζήτημα και 

αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του 

παρόντος. Με την ίδια 

ή όμοια απόφαση, 

εφόσον τεκμηριώνεται 

η συνδρομή 

αντίστοιχων λόγων, 
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δύναται να 

παρατείνεται η ισχύς 

του παρόντος ή να 

προβλέπεται η 

εφαρμογή του για 

έτερες πυρόπληκτες 

περιοχές της χώρας 

καθώς και έτερα 

χρονικά διαστήματα. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δέκατο 

έβδομο παρ. 13 

ΥΑ  Εργασίας και 

Κοινωνικών 

Υποθέσεων  

Με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων 

δύνανται να 

καθορίζονται οι όροι 

και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια ειδικώς 

για την εφαρμογή του 

παρόντος μέσω του 

Πληροφοριακού 

Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» 

και της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας που 

τηρείται για τον σκοπό 

αυτόν στη Γενική 

Διεύθυνση Εργασιακών 

Σχέσεων, Υγείας και 

Ασφάλειας στην 

Εργασία και Ένταξης 

στην Εργασία της 

Γενικής Γραμματείας 

Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. 

          - 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο δέκατο 

ένατο της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΚΥΑ  Υγείας  Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υγείας και 

Οικονομικών 

προβλέπονται τα 

αναγκαία 

δικαιολογητικά, η 

διαδικασία και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του 

παρόντος. 

-  
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Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΥΑ  Εσωτερικών  Με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών 

ορίζονται τα 

απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, η 

προθεσμία και η 

διαδικασία υποβολής 

τους και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

πρώτο παρ. 2 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΥΑ Οικονομικών  Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών 

καθορίζονται ο τρόπος 

διαχείρισης και 

διάθεσης των πόρων 

του λογαριασμού, στο 

πλαίσιο της 

χρηματοδότησης 

προγραμμάτων και 

δράσεων στήριξης και 

ενίσχυσης πληγέντων 

από θεομηνίες, καθώς 

και αποκαταστάσεων 

μετά από θεομηνίες. 

 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

δεύτερο παρ. 2 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΥΑ Παιδείας και 

Θρησκευμάτων  

Με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

μπορούν να 

καθορίζονται οι 

ειδικότερες 

προϋποθέσεις και 

κατηγορίες πληγέντων, 

η διαδικασία, τα 

δικαιολογητικά που 

υποβάλλουν οι 

ενδιαφερόμενοι και 

κάθε σχετικό θέμα για 

την εφαρμογή του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

πέμπτο παρ. 2 

ΚΥΑ  Παιδείας και 

Θρησκευμάτων  

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, 

Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και του 

κατά περίπτωση 
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της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

συναρμόδιου 

Υπουργού ή οργάνου 

καθορίζονται οι 

αναγκαίες τεχνικές 

λεπτομέρειες σχετικά 

με τη λειτουργία της 

πλατφόρμας. Με όμοια 

απόφαση καθορίζονται 

η μεθοδολογία 

άντλησης, 

επεξεργασίας και 

ανάλυσης των 

δεδομένων που 

συλλέγονται, τα τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα 

ασφαλείας της 

πλατφόρμας, και οι 

απαιτούμενες 

διαλειτουργικότητες 

των επιμέρους 

πληροφοριακών 

συστημάτων των 

φορέων του δημόσιου 

τομέα, με εξειδίκευση 

όσων υποχρεώσεων ή 

όρων πρέπει να 

τηρούνται, σύμφωνα 

με τον ν. 4624/2019 (Α’ 

137) και τον Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ΕΕ L 119), 

για την προστασία των 

φυσικών προσώπων 

έναντι της 

επεξεργασίας των 

δεδομένων 

προσωπικού 

χαρακτήρα και για την 
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ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών, 

καθώς και κάθε άλλο 

ειδικότερο ή τεχνικό 

θέμα σχετικά με την 

εφαρμογή του 

παρόντος. 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

έκτο της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΚΥΑ  Οικονομικών  Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών 

Οικονομικών και 

Υποδομών και 

Μεταφορών 

καθορίζεται 

αποζημίωση για την 

απασχόληση πέραν των 

συνήθων καθηκόντων 

του πάσης φύσεως 

προσωπικού που 

υπηρετεί στη Γενική 

Διεύθυνση 

Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών της 

Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του 

Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών, καθώς 

και του προσωπικού 

που διατίθεται ή ασκεί 

παράλληλα καθήκοντα 

στην ανωτέρω Γενική 

Διεύθυνση, για την 

αποκατάσταση των 

πληγεισών περιοχών. 

 

Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

έβδομο παρ. 2 

της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΚΥΑ   Οικονομικών  Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών 

Οικονομικών και 

Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής 

καθορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και το 

ύψος της αποζημίωσης 

της παρ. 1. 
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Άρθρο 2 του 

σχεδίου νόμου 

 

Άρθρο εικοστό 

όγδοο της από 

13.8.2021 ΠΝΠ 

ΚΥΑ  Τουρισμού  Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Τουρισμού, 

Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και 

Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, 

ορίζονται οι 

ειδικότερες 

λεπτομέρειες, όπως ο 

τύπος της οικονομικής 

διευκόλυνσης 

(voucher), οι δικαιούχοι 

αυτής, ο τρόπος 

έκδοσης και πίστωσής 

της, το ύψος της αξίας, 

η διάρκεια των 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών, οι 

προϋποθέσεις και το 

χρονικό διάστημα 

χρήσης της οικονομικής 

διευκόλυνσης, η τυχόν 

αναλογική εφαρμογή 

των παρ. 2, 4, 5, 6, 7 και 

8 του άρθρου 34 του ν. 

4816/2021 (Α’ 118), τα 

αναγκαία 

δικαιολογητικά και η 

διαδικασία για την 

πιστοποίηση του 

δικαιούχου, καθώς και 

κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια. 

 

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  

Δεν προβλέπεται.  

 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

109



 

  

Δεν προβλέπεται.  

 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

 Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 

 

 

 

 

 

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  

 

 

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  

Δεν προβλέπεται.  

 

 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 

 

 

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.  

 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 

 

Δεν ευρίσκει εφαρμογή. 

 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

 Δεν ευρίσκει εφαρμογή. 
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     Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021 

 

 

                                                                         ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

         ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕΝΔΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

 

 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΙΒΑΝΟΣ 

                ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ                                     

ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

 

 

 

 

 

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

              ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  
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           Αριθμ. 244 / 14 / 2021 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

Στο  σχέδιο  νόμου  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας
«Κύρωση:  α)  της  από  5.8.2021  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου
“Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” (Α’ 138)
και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα
μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση
του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις
πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις” (Α΄ 143)
και άλλες διατάξεις» 

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Ι. Κυρώνεται  και  αποκτά  ισχύ  νόμου  από  τότε  που  ίσχυσε,  η  από  5.8.2021
Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.),  με  τις  διατάξεις  της  οποίας
προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Απαγορεύεται,  στο  σύνολο  της  Επικράτειας  και  για  το  οριζόμενο  χρονικό
διάστημα: 
   - η με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση,
προστατευόμενες  περιοχές  και  άλση,  σε  περίπτωση  δε  παράβασης,  επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, 
   - η πραγματοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν
πυρκαγιά, σε περίπτωση δε παράβασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων. 
                     [άρθρο 1 (άρθρα πρώτο και δεύτερο της από 5.8.2021 Π.Ν.Π.)] 

2. Καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων της Π.Ν.Π.
και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων καθώς και για
την παράταση ισχύος της, μέχρι 31/10/2021. 
                       [άρθρο 1 (άρθρα τρίτο και τέταρτο της από 5.8.2021 Π.Ν.Π.)] 

ΙΙ. Κυρώνεται  και  αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε,  η από 13.8.2021
Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Π.Ν.Π.),  με  τις  διατάξεις  της  οποίας
προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1
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ΜΕΡΗ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ 

1. Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Π.Ν.Π. και εισάγονται
ρυθμίσεις  για  την  αποτελεσματική  προστασία  και  την  ταχεία  αποκατάσταση  του
φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα: 
   α. Κηρύσσονται  υποχρεωτικά αναδασωτέες  και  αποκλείεται  να διατεθούν  για
άλλον προορισμό δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν
ή καταστρέφονται από πυρκαγιά, οι οποίες δεν αποβάλλουν εκ της αιτίας αυτής τον
χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν. 
   β. Συντέμνεται η προθεσμία έκδοσης της απόφασης για την κήρυξη εκτάσεων ως
αναδασωτέων εξαιτίας  μερικής  ή ολικής  καταστροφής δάσους ή δασικής  έκτασης
λόγω πυρκαγιάς ή άλλης καταστροφής [εντός τριάντα (30) ημερών αντί τριών (3)
μηνών, από την καταστολή της πυρκαγιάς ή τη διαπίστωση της αιτίας καταστροφής,
με  δυνατότητα  παράτασης  μέχρι  τριάντα  (30)  ημέρες  ακόμη,  αντί  μέχρι  δύο  (2)
μήνες, που ισχύει]. 
                            [άρθρο 2 (άρθρα πρώτο και δεύτερο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)] 

2.α. Μεταφέρονται  στο  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  οι  Δασικές
Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων,
προσωπικού, οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, λειτουργούν δε εφεξής
ως περιφερειακές υπηρεσίες αυτού. 
   β. Το  μεταφερόμενο  προσωπικό  [τακτικό  και  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού
δικαίου  ορισμένου  χρόνου  (ι.δ.ο.χ.)]  καθίσταται  αυτοδικαίως  προσωπικό  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  κατατάσσεται  δε  σε  ισάριθμες  θέσεις
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας του εν λόγω Υπουργείου (αύξηση των
οργανικών  θέσεων  προσωπικού  του  Υπουργείου  και  κατάργηση  των  αντίστοιχων
θέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). 

Πάσης  φύσεως  μισθολογικές  διαφορές  και  επιδόματα  που  λάμβανε  το
μεταφερόμενο  προσωπικό,  διατηρούνται  ως  προσωπική  διαφορά,  ο  δε  χρόνος
προϋπηρεσίας  του  αναγνωρίζεται  για  όλες  τις  υπηρεσιακές  και  μισθολογικές
συνέπειες. 
   γ. Με  κ.υ.α.,  ρυθμίζονται  ειδικότερα  ζητήματα  (υπηρεσιακή  κατάσταση,
μεταθέσεις/μετακινήσεις,  μισθοδοσία  προσωπικού,  κάλυψη  δαπανών,  μεταφορά
πιστώσεων, στέγαση υπηρεσιών κ.λπ.). 
                                                     [άρθρο 2 (άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]

3.α. Παρέχεται  εξουσιοδότηση  για  τον  καθορισμό,  με  υπουργική  απόφαση,
ειδικότερων θεμάτων ως προς τη διαδικασία και τον χρόνο θεώρησης και έγκρισης
των μελετών των δασοτεχνικών έργων και των μελετών περί αναδασώσεων. Για την
εκτέλεση  των  δασοτεχνικών  έργων,  το  σχετικό  π.δ.  ισχύει  κατά  παρέκκλιση  της
κειμένης νομοθεσίας (ν.4412/2016), εξαιρουμένων των ενωσιακών διατάξεων. 
   β. Προβλέπεται  η  κατόπιν  ατελούς  αδείας  (άρθρο  176  του  ν.δ.86/1969)
υλοτόμηση - απόληψη των καμένων ιστάμενων δέντρων εντός ιδιωτικών εκτάσεων
μη  δασικού  χαρακτήρα  που  βρίσκονται  εκτός  ορίων  οικισμού  και  παρέχεται
εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, επιμέρους ζητημάτων για
την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας. 
                            [άρθρο 2 (άρθρα τέταρτο και πέμπτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]
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4. Εισάγεται η δυνατότητα ορισμού αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης
δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, των οποίων η βλάστηση καταστράφηκε από
πυρκαγιά και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.

Ως  ανάδοχοι  αναδάσωσης  μπορεί  να  ορίζονται  νομικά  πρόσωπα δημοσίου
δικαίου (ν.π.δ.δ.)  και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), ανεξαρτήτως αν
έχουν  κερδοσκοπικό  ή  μη  χαρακτήρα,  η  δε  πράξη  ορισμού  αναδόχου  αποσκοπεί
αποκλειστικά  και  μόνο  στην  εκπόνηση  μελέτης  και  στην  υλοποίηση  των
αντιδιαβρωτικών  έργων  προστασίας  των  εδαφών  καθώς  και  των  έργων  τεχνητής
αναδάσωσης.

Η εκπόνηση μελετών  και  η  υλοποίηση έργων διενεργούνται  με  έξοδα του
αναδόχου, χωρίς το ελληνικό Δημόσιο να απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμά του επί
των εκτάσεων αυτών. 

Με υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται όλα τα συναφή ζητήματα (προϋποθέσεις
εφαρμογής  της  ρύθμισης,  επίβλεψη  και  έλεγχος  του  αναδόχου  από  τις  αρμόδιες
δασικές υπηρεσίες κ.λπ.).             [άρθρο 2 (άρθρο έκτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]

5.α. Δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των
κειμένων  διατάξεων,  δεν  υπόκεινται  σε  κανενός  είδους  παρακράτηση  και  δεν
συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου
τομέα  καθώς  και  προς  τους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς,  οι  πληρωμές  που
λαμβάνουν  οι  δικαιούχοι  από  το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  για
εργασίες  πυροπροστασίας  των  δασών,  οι  οποίες  διενεργούνται  συνεπεία  της
παραγωγής ρητίνης από τα ελληνικά δάση, μέχρι του ποσού: 
   - των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ, ετησίως, 
   - των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, κατ’ εξαίρεση, για περιοχές που έχουν
κηρυχθεί  σε κατάσταση έκτακτης  ανάγκης και  για  όσο χρονικό διάστημα διαρκεί
αυτή.

Οι δικαιούχοι  των εν λόγω πληρωμών απαλλάσσονται από την υποχρέωση
προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας.
   β. Περιλαμβάνονται  το  Λιμενικό  Σώμα  -  Ελληνική  Ακτοφυλακή  (Λ.Σ.  -
ΕΛ.ΑΚΤ.) και οι Δασικές  Υπηρεσίες,  στις  αρμόδιες αρχές  για την εφαρμογή των
εκτάκτων  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  του  κινδύνου  πυρκαγιών,  που  έχουν
θεσπισθεί με την από 5.8.2021 Π.Ν.Π. 

[άρθρο 2 (άρθρα έβδομο και όγδοο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Εισάγονται  ρυθμίσεις  για  την  άμεση  και  αποτελεσματική  στήριξη  των
πληγέντων και ειδικότερα: 

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «arogi.gov.gr», στο
πλαίσιο  παροχής  κρατικής  αρωγής  για  την  αντιμετώπιση  των  συνεπειών  από  τις
πυρκαγιές, είναι δε προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.).      [άρθρο 2 (άρθρο ένατο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]

2.α. Θεσπίζονται  μέτρα  στήριξης  των  πληγέντων  από  τις  πυρκαγιές  που
εκδηλώθηκαν  κατά  τα  αναφερόμενα  χρονικά  διαστήματα  και  ειδικότερα,
χορηγούνται, ως πρώτη αρωγή, εφάπαξ έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, ως εξής:
- Έναντι στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και σε
νομικές οντότητες, για ζημιές σε: i) επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις και σε
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ii) κατοικίες και λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης, ύψους από τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ μέχρι δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ ανά περίπτωση. 

Τίθεται  ανώτατο  όριο  για  το  συνολικό  ποσό  της  πρώτης  αρωγής  έναντι
στεγαστικής  συνδρομής,  ύψους  εκατόν  είκοσι  χιλιάδων  (120.000)  ευρώ  ανά
δικαιούχο.
- Για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα, ύψους από δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ ανά κατοικία.
- Έναντι  της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν.  ν.4797/2021
(περί κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις για θεομηνίες κ.λπ.) σε επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, ύψους από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι οκτώ
χιλιάδες  (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση ή φορέα και για αγροτικές  εκμεταλλεύσεις,
ύψους από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ ανά αγροτική
εκμετάλλευση.
   β. Τίθενται  ειδικότερες  προϋποθέσεις  και  όροι,  καθορίζονται  οι  σχετικές
ηλεκτρονικές  διαδικασίες  και  παρέχονται  εξουσιοδοτήσεις  για  τη  ρύθμιση  κάθε
θέματος σχετικού με την εφαρμογή των ανωτέρω, η δαπάνη για τα οποία βαρύνει τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 
γ. Θεσπίζεται, επίσης, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους έξι χιλιάδων (6.000)
ευρώ για τα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των ανωτέρω πυρκαγιών, η
οποία  χορηγείται  από  τον  Οργανισμό  Προνοιακών  Επιδομάτων  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.    
                       [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο – δέκατο τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)] 

3.α. Ρυθμίζονται ζητήματα συμψηφισμού και επιστροφής στο Ελληνικό Δημόσιο,
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, και κατά περίπτωση εντόκως, των ανωτέρω ποσών
οικονομικής ενίσχυσης, λόγω καθορισμού μικρότερου ποσού μετά την εξέταση του
φακέλου, μη τήρησης των όρων χορήγησής τους κ.λπ. 
   β. Τα ανωτέρω ποσά οικονομικής  ενίσχυσης είναι  αφορολόγητα,  ανεκχώρητα
και ακατάσχετα κ.λπ. έναντι  του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των
ασφαλιστικών  ταμείων.  Επίσης,  τα  εν  λόγω  ποσά  δεν  υπολογίζονται  στα
εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή κοινωνικών ή προνοιακών παροχών. 
      [άρθρο 2 (άρθρα δέκατο τέταρτο – δέκατο πέμπτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]

4. Απαλλάσσονται,  από  τον  Ενιαίο  Φόρο  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων  (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),
ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις:
   - τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, αρχής
γενομένης την 27η Ιουλίου 2021, 
   - τα  αγροτεμάχια,  των  οποίων  οι  ιδιοκτήτες  τους  είναι  κάτοχοι  βεβαίωσης
καταστροφής  από  τα  κατά  τόπους  αρμόδια  Τμήματα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και
Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες
εκδίδονται μέχρι τις 28.2.2022.

               [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο έκτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]

5.α. Παρέχεται  η δυνατότητα σε επιχειρήσεις  -  εργοδότες  του ιδιωτικού τομέα,
ανεξαρτήτως  κλάδου  και  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  και  ανεξαρτήτως  εάν
υπέστησαν  υλικές  ζημιές,  που  βρίσκονται  στις  οριζόμενες  περιοχές  της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας
μέρους  ή όλων των εργαζομένων  τους,  οι  οποίοι  είχαν  προσληφθεί  μέχρι  και  τις
2.8.2021, κατά ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
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   β. Προβλέπεται ότι  οι  εργαζόμενοι  των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί  σε
αναστολή,  είναι  δικαιούχοι  έκτακτης  οικονομικής  ενίσχυσης,  ως  αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, ποσού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί
σε τριάντα (30) ημέρες,  κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας τους καθώς και αναλογίας δώρου Χριστουγέννων. Παρέχεται,
επίσης,  πλήρης  ασφαλιστική  κάλυψη,  υπολογιζόμενη  επί  του  ονομαστικού  τους
μισθού και αναλογία δώρου Χριστουγέννων.
   γ. Ορίζεται  επίσης  ότι,  οι  εργαζόμενοι  των οποίων η σύμβαση εργασίας  έχει
λυθεί  με  καταγγελία  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  τις  3.8.2021  μέχρι  και  τις
13.8.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της κυρούμενης Π.Ν.Π.), είναι δικαιούχοι της
έκτακτης  οικονομικής  ενίσχυσης,  ως  αποζημίωσης  ειδικού  σκοπού,  από  την
ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης και για χρονικό διάστημα όχι πέραν
των τριών (3) μηνών.

Η ανωτέρω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης,
δεν υπόκειται  σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται  και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν
γένει,  τους  δήμους,  τις  περιφέρειες,  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  και  τα  πιστωτικά
ιδρύματα.

Ορίζεται  ότι  η  δαπάνη  για  την  αποζημίωση  ειδικού  σκοπού  και  την
ασφαλιστική  κάλυψη  των  ανωτέρω  εργαζομένων  καθώς  και  η  αναλογία  δώρου
Χριστουγέννων,  καλύπτεται  από  τον  κρατικό  προϋπολογισμό  και  καθορίζεται  η
σχετική διαδικασία για τη λήψη της εν λόγω αποζημίωσης. 
   δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, μεταξύ άλλων, για την τροποποίηση, με κ.υ.α.,
του ύψους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 
                                     [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο έβδομο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]

6.α. Δικαιούνται, κατ’ εξαίρεση, να λάβουν την ελάχιστη διάρκεια της τακτικής
επιδότησης  ανεργίας  των  κοινών  ανέργων,  οι  εργαζόμενοι  σε  επιχειρήσεις  που
καταστράφηκαν  ολικά  ή  μερικά  εξαιτίας  των  εν  λόγω  πυρκαγιών  και  οι  οποίοι
κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
   β. Επαναχορηγούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, είδη φαρμακευτικής και πρόσθετης
περίθαλψης  καθώς  και  θεραπευτικά  μέσα,  συμπεριλαμβανομένων  των
ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  που  έχουν  καταστραφεί,  ανεξαρτήτως  του  χρόνου
λήψης  αυτών  και  χωρίς  τη  συμμετοχή  του  ασφαλισμένου  ή  του  δικαιούχου
περίθαλψης (μηδενική συμμετοχή), κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
        [άρθρο 2 (άρθρα δέκατο όγδοο και δέκατο ένατο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]

7. Παρέχεται  το  δικαίωμα  διορισμού  στο  Δημόσιο  ή  τον  ευρύτερο  δημόσιο
τομέα, σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτουν (παρ.20 του
άρθρου  14  του  ν.2266/1994),  στα  πρόσωπα  που  έπαθαν  σοβαρά  εγκαύματα  και
νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή σε Μονάδα Αυξημένης
Φροντίδας  (Μ.Α.Φ.)  ή  για  τα  οποία  προκύπτει  ποσοστό  αναπηρίας  τουλάχιστον
εξήντα  επτά  τοις  εκατό  (67%)  συνεπεία  των  πυρκαγιών  του  Ιουλίου/Αυγούστου
2021.  Σε  περίπτωση  που  δεν  είναι  δυνατός  ο  διορισμός  τους,  το  δικαίωμα
μεταβιβάζεται  στον σύζυγο ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει  σύμφωνο
συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους. 

Με υ.α., καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά διαδικαστικά
ζητήματα.                                [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]
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8.α. Διευρύνεται  ο  σκοπός  του  Ταμείου  Κρατικής  Αρωγής,  στον  οποίο
περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση αποκαταστάσεων μετά από θεομηνίες.
   β. Εισάγεται  μεταβατικής  ισχύος  ρύθμιση,  κατά  την  οποία  ο  Λογαριασμός
Κρατικής Αρωγής, μέχρι την έκδοση του σχετικού π.δ., τελεί υπό τη διαχείριση και
εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών και κινείται με εντολές του.    
                                     [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό πρώτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας και
συγκεκριμένα: 
   α. Θεσπίζονται  μέτρα  ενίσχυσης  των  πληγέντων  φοιτητών  [στέγαση  σε
φοιτητικές  εστίες,  σίτιση  σε  λέσχες,  μετεγγραφή  στην  πλησιέστερη  στην  κύρια
κατοικία  των  ιδίων  ή  συγγενούς  έως  και  δευτέρου  βαθμού  ή  κηδεμόνα  τους
αντίστοιχη  Σχολή  ή  Τμήμα  Ανωτάτου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  (Α.Ε.Ι.)].  Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα με
εκείνο  του  Τμήματος  εισαγωγής  ή  φοίτησης  ή  εάν  δεν  πληρούν  τη  βάση
μετεγγραφής, επιτρέπεται η μετεγγραφή/μετακίνηση των πληγέντων φοιτητών κατά
την οριζόμενη διαδικασία και καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού
μετεγγραφομένων/μετακινουμένων. 

Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης καθορίζονται με
υ.α.. 
   β. Επεκτείνεται η εφαρμογή του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα» [ενίσχυση
μέσω  συστήματος  επιταγών  (Voucher)  για  την  αγορά  τεχνολογικού  εξοπλισμού
(άρθρο  151  του  ν.4763/2020)]  σε  μαθητές,  φοιτητές,  σπουδαστές  και
καταρτιζόμενους καθώς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της
εκπαίδευσης  και  στα  μέλη  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  -  Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. 
   γ. Προβλέπεται η λειτουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας [προσβάσιμης μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.)], για την
υλοποίηση των προαναφερόμενων μέτρων και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον
καθορισμό, με κ.υ.α., όλων των αναγκαίων ζητημάτων για τη λειτουργία της. 
   δ. Τίθενται ειδικές προθεσμίες για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας
νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. 
    [άρθρο 2 (άρθρα εικοστό δεύτερο - εικοστό πέμπτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)]

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

1. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α.: 
   α. αποζημίωσης  για  την  απασχόληση  πέραν  των  συνήθων  καθηκόντων,  του
πάσης  φύσεως  προσωπικού  που  υπηρετεί  στη  Γενική  Διεύθυνση  Αποκατάστασης
Επιπτώσεων  Φυσικών  Καταστροφών  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και του προσωπικού που διατίθεται ή
ασκεί παράλληλα καθήκοντα στην εν λόγω Γενική Διεύθυνση, για την αποκατάσταση
των πληγεισών περιοχών,
   β. των όρων, των προϋποθέσεων και του ύψους της ειδικής αποζημίωσης που
καταβάλλεται στα πλοία και σκάφη παντός τύπου που δεσμεύθηκαν ή υποχρεώθηκαν
στην παροχή υπηρεσιών χωρίς αντίτιμο, κατόπιν εντολής των Λιμενικών Υπηρεσιών,
για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές.
[άρθρο 2 (άρθρα εικοστό έκτο και εικοστό έβδομο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)] 
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2. Χορηγείται  οικονομική  διευκόλυνση  (voucher),  με  σκοπό  τη  λήψη
τουριστικών  υπηρεσιών,  στους  πυροσβέστες  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στις
πυροσβεστικές  αποστολές  κρατών  του  εξωτερικού  που  συνέβαλαν  στην
αντιμετώπιση  των  πυρκαγιών  και  ορίζεται,  μεταξύ  άλλων  με  κ.υ.α.,  το  ύψος  της
αξίας, η διάρκεια των παρεχομένων υπηρεσιών, κ.λπ..

             [άρθρο 2 (άρθρα εικοστό όγδοο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)] 

3. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δωρεών (e
- Δωρεές), σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να υποβάλλουν τις προσφορές
τους,  για  την  αποκατάσταση  του  φυσικού  και  δομημένου  περιβάλλοντος  των
πληγεισών περιοχών. 
                                     [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό ένατο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)] 

ΙΙΙ. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του τρίτου, του τέταρτου και
του πέμπτου μέρους της από 13.8.2021 Π.Ν.Π., με τις οριζόμενες εξαιρέσεις και για
τις λοιπές περιοχές της Eλληνικής Επικράτειας, στις οποίες εκδηλώθηκαν πυρκαγιές
από την 1η Μαΐου 2021 έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και για τις οποίες
εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή
τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.                    (άρθρο 3)

Β. Από  τις  προτεινόμενες  διατάξεις,  προκαλούνται  τα  ακόλουθα  οικονομικά
αποτελέσματα: 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

1. Δαπάνη από την καταβολή έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων για τη στήριξη
των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά τα αναφερόμενα χρονικά
διαστήματα.  [άρθρο 2 (άρθρα δέκατο – δέκατο τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)
και 3] 

Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων, ύψος αποζημίωσης κατά περίπτωση κ.λπ.) και από την έκδοση κ.υ.α. 

Η δαπάνη για τη χορήγηση: 
- πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής εκτιμάται στο ποσό των 26 εκατ.

ευρώ περίπου, 
- αποζημίωσης οικοσκευής εκτιμάται στο ποσό των 9,4 εκατ. ευρώ περίπου, 
- ενίσχυσης  επιχειρήσεων  και  φορέων  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  για  την

αντιμετώπιση ζημιών, εκτιμάται στο ποσό των 14,6 εκατ. ευρώ περίπου. 

2. Δαπάνη από την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης
ειδικού  σκοπού,  ποσού  πεντακοσίων  τριάντα  τεσσάρων  (534)  ευρώ  καθώς  και
αναλογίας  δώρου  Χριστουγέννων,  στους  εργαζομένους  των  οποίων  η  σύμβαση
εργασίας τελεί σε αναστολή καθώς και σε εκείνους των οποίων η σύμβαση εργασίας
έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από τις 3.8.2021 μέχρι και τις
13.8.2021  (ημερομηνία  δημοσίευσης  της  κυρούμενης  Π.Ν.Π.).  [άρθρο  2  (άρθρο
δέκατο έβδομο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)] 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ύψος
της δαπάνης αυτής εκτιμάται στο ποσό των 7,3 εκατ. ευρώ περίπου. 
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3. Δαπάνη από την καταβολή: 
   α. αποζημίωσης  στο  πάσης  φύσεως  προσωπικό  που  υπηρετεί  στη  Γενική
Διεύθυνση  Αποκατάστασης  Επιπτώσεων  Φυσικών  Καταστροφών  της  Γενικής
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στο
προσωπικό  που  διατίθεται  ή  ασκεί  παράλληλα  καθήκοντα  στην  εν  λόγω  Γενική
Διεύθυνση,  για  την  αποκατάσταση  των  πληγεισών  περιοχών  [άρθρο  2 (άρθρο
εικοστό έκτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και άρθρο3], 
   β. ειδικής αποζημίωσης στα πλοία και σκάφη παντός τύπου που δεσμεύθηκαν ή
υποχρεώθηκαν στην παροχή υπηρεσιών χωρίς αντίτιμο,  για την αντιμετώπιση των
συνεπειών από τις πυρκαγιές  [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό έβδομο της από 13.8.2021
Π.Ν.Π.) και άρθρο 3], 
   γ. οικονομικής  διευκόλυνσης  (voucher),  στους  πυροσβέστες  οι  οποίοι
συμμετέχουν στις πυροσβεστικές αποστολές κρατών του εξωτερικού που συνέβαλαν
στην  αντιμετώπιση  των  πυρκαγιών  [άρθρο  2  (άρθρο  εικοστό  όγδοο  της  από
13.8.2021 Π.Ν.Π.) και 3], 

Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικών κ.υ.α. 

Σύμφωνα  με  το  Υπουργείο  Υποδομών  και  Μεταφορών,  το  ύψος  της  υπό
στοιχείο α. δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 780 χιλ. ευρώ περίπου. 

4. Δαπάνη  από:  α.  τη  θέσπιση  μέτρων  ενίσχυσης  των  πληγέντων  φοιτητών
(στέγαση σε φοιτητικές  εστίες,  σίτιση σε λέσχες κ.λπ.)  [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό
δεύτερο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και 3], 
   β. την  επέκταση  εφαρμογής  του  προγράμματος  «Ψηφιακή  Μέριμνα»  σε
μαθητές,  φοιτητές,  σπουδαστές  και  καταρτιζομένους  καθώς  και  στο  εκπαιδευτικό
προσωπικό  όλων  των  βαθμίδων  της  εκπαίδευσης  και  στα  μέλη  Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές. [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και 3]. 

Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται  από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων) και από την έκδοση κ.υ.α. 

5. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους λειτουργίας (δημιουργία / αναβάθμιση,
διασύνδεση,  διαλειτουργικότητα,  συντήρηση  κ.λπ.)  των  ειδικών  ψηφιακών
πλατφορμών  που  προβλέπονται  στα  άρθρα  ένατο,  δέκατο  έβδομο  και  εικοστό
πέμπτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. (άρθρο 2). 

Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. 

6. Απώλεια εσόδων λόγω: 
α. της απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, για τα έτη
2021, 2022 και 2023:  i) των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές, αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου 2021, ii) των αγροτεμαχίων, των
οποίων οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι βεβαίωσης καταστροφής από τα κατά τόπους
αρμόδια Τμήματα Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.)  του Υπουργείου
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  οι  οποίες  εκδίδονται  μέχρι  τις  28.2.2022
[άρθρο 2 (άρθρο δέκατο έκτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)], 
   β. της απαλλαγής από φόρο, των οικονομικών ενισχύσεων για τη στήριξη των
πληγέντων  από  τις  πυρκαγιές  που  εκδηλώθηκαν  κατά  τα  αναφερόμενα  χρονικά
διαστήματα.  [άρθρο  2  (άρθρα  δέκατο  πέμπτο  και  δέκατο  έβδομο  της  από
13.8.2021 Π.Ν.Π.) και άρθρο 3] 
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Η υπό στοιχείο α.  απώλεια εσόδων εκτιμάται στο ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ
περίπου για καθένα από τα προβλεπόμενα έτη απαλλαγής. 

7. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη των διοικητικών προστίμων
που επιβάλλονται για παραβάσεις των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου
πυρκαγιών που προβλέπονται στην από 5.8.2021 Π.Ν.Π. (άρθρο 1) 

8. Ενδεχόμενη  αύξηση  εσόδων  από  την  επιστροφή,  και  κατά  περίπτωση
εντόκως,  στο  Ελληνικό  Δημόσιο,  μέρους  ή  όλου  του  ποσού  της  καταβληθείσας
οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά τα
αναφερόμενα  χρονικά  διαστήματα,  σε  περίπτωση  πλήρωσης  των  εκ  του  νόμου
προϋποθέσεων για την επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθεισών.  [άρθρο 2
(άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και 3] 

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης 

1. Ενδεχόμενη  δαπάνη  από  την  παροχή  δικαιώματος  διορισμού  σε  κενές
οργανικές θέσεις στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προσώπων που έπαθαν
σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή
σε  Μονάδα  Αυξημένης  Φροντίδας  (Μ.Α.Φ.)  ή  για  τα  οποία  προκύπτει  ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) συνεπεία των πυρκαγιών του
Ιουλίου/Αυγούστου 2021. [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και
άρθρο 3] 

Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται  από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
προσλαμβανομένων κ.λπ.) και από την έκδοση κ.υ.α. 

2. Ενδεχόμενη εξοικονόμηση δαπάνης από την κάλυψη, με έξοδα του αναδόχου
αναδάσωσης,  του κόστους  εκπόνησης μελετών και  υλοποίησης έργων προστασίας
των  εδαφών  και  των  έργων  τεχνητής  αναδάσωσης,  στην  περίπτωση  που  το
επιβαρυνόμενο  ν.π.δ.δ.  ή  ν.π.ι.δ.  δεν  είναι  ενταγμένο  στο  Μητρώο  Φορέων  της
Γενικής Κυβέρνησης. [άρθρο 2 (άρθρο έκτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.)] 

IΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) (ν.π.δ.δ., επιχορηγούμενο από τον
κρατικό προϋπολογισμό) 

Εφάπαξ  δαπάνη  από  τη  χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  άτομα  που
υπέστησαν  τραυματισμό  λόγω  των  πυρκαγιών  που  εκδηλώθηκαν  κατά  τα
αναφερόμενα χρονικά διαστήματα, το ύψος της οποίας εκτιμάται,  σύμφωνα με τα
στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο ποσό των  1,2
εκατ. ευρώ. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και άρθρο
3]

IV. Επί  του  προϋπολογισμού  του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την παροχή επιδότησης ανεργίας σε εργαζομένους επιχειρήσεων
που καταστράφηκαν εξαιτίας  των πυρκαγιών,  οι  οποίοι  κατέστησαν εξ αυτού του
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λόγου άνεργοι.  [άρθρο 2 (άρθρου δεκάτου ογδόου της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. και
άρθρο 3]

V. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη λόγω της επαναχορήγησης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, ειδών
φαρμακευτικής  και  πρόσθετης  περίθαλψης  καθώς  και  θεραπευτικών  μέσων,
ανεξαρτήτως του χρόνου λήψης αυτών και χωρίς τη συμμετοχή του ασφαλισμένου ή
του δικαιούχου περίθαλψης (μηδενική συμμετοχή), κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων.  [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο ένατο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και άρθρο
3] 

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
δικαιούχων κ.λπ.). 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2021 

                                                                                           Η Γενική Διευθύντρια 

                                                                                                   Ιουλία Γ. Αρμάγου 

23.8.2021 TELIKO_περιβάλλοντος_ ΠΝΠ _πυρκαγιεςπεριβάλλοντος_περιβάλλοντος_ ΠΝΠ _πυρκαγιες ΠΝΠ _περιβάλλοντος_ ΠΝΠ _πυρκαγιεςπυρκαγιες

10

123



1 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)  

 

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου 

πυρκαγιών” (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την 

ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των 

πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 

διατάξεις” (Α΄ 143) και άλλες διατάξεις»  

 

 Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:  

 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού  

 

1. Δαπάνη από την καταβολή έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων για τη 

στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά τα 

αναφερόμενα χρονικά διαστήματα. [άρθρο 2 (άρθρα δέκατο – δέκατο τρίτο 

της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και 3]  

Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 

(αριθμός δικαιούχων, ύψος αποζημίωσης κατά περίπτωση κ.λπ.) και από την 

έκδοση κ.υ.α.  

Η δαπάνη για τη χορήγηση:  

- πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής εκτιμάται στο ποσό των 26 

εκατ. ευρώ περίπου,  

- αποζημίωσης οικοσκευής εκτιμάται στο ποσό των 9,4 εκατ. ευρώ περίπου,  

- ενίσχυσης επιχειρήσεων και φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την 

αντιμετώπιση ζημιών, εκτιμάται στο ποσό των 14,6 εκατ. ευρώ περίπου.  

 

2. Δαπάνη από την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) 

ευρώ καθώς και αναλογίας δώρου Χριστουγέννων, στους εργαζομένους των 

οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή καθώς και σε εκείνους των 

οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα 

από τις 3.8.2021 μέχρι και τις 13.8.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης της 

κυρούμενης Π.Ν.Π.). [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο έβδομο της από 13.8.2021 

Π.Ν.Π.)]  

Το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται στο ποσό των 7,3 εκατ. ευρώ 

περίπου.  

 

3. Δαπάνη από την καταβολή:  

   α. αποζημίωσης στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική 

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και 

στο προσωπικό που διατίθεται ή ασκεί παράλληλα καθήκοντα στην εν λόγω 
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Γενική Διεύθυνση, για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών [άρθρο 2 

(άρθρο εικοστό έκτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και άρθρο3],  
   β. ειδικής αποζημίωσης στα πλοία και σκάφη παντός τύπου που 

δεσμεύθηκαν ή υποχρεώθηκαν στην παροχή υπηρεσιών χωρίς αντίτιμο, για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό 

έβδομο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και άρθρο 3],  

   γ. οικονομικής διευκόλυνσης (voucher), στους πυροσβέστες οι οποίοι 

συμμετέχουν στις πυροσβεστικές αποστολές κρατών του εξωτερικού που 

συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό όγδοο 

της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και 3],  
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 

(αριθμός δικαιούχων κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικών κ.υ.α.  

Το ύψος της υπό στοιχείο α. δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 780 χιλ. 

ευρώ περίπου.  

 

4. Δαπάνη από: α. τη θέσπιση μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων φοιτητών 

(στέγαση σε φοιτητικές εστίες, σίτιση σε λέσχες κ.λπ.) [άρθρο 2 (άρθρο 

εικοστό δεύτερο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και 3],  
   β. την επέκταση εφαρμογής του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα» σε 

μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και καταρτιζομένους καθώς και στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και στα μέλη 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που 

επλήγησαν από τις πυρκαγιές. [άρθρο 2 (άρθρο εικοστό τρίτο της από 

13.8.2021 Π.Ν.Π.) και 3].  
Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 

(αριθμός δικαιούχων) και από την έκδοση κ.υ.α.  

 

5. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους λειτουργίας (δημιουργία / 

αναβάθμιση, διασύνδεση, διαλειτουργικότητα, συντήρηση κ.λπ.) των ειδικών 

ψηφιακών πλατφορμών που προβλέπονται στα άρθρα ένατο, δέκατο έβδομο 

και εικοστό πέμπτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. (άρθρο 2).  

Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α.  

 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού.  

 

6. Απώλεια εσόδων λόγω:  

α. της απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, για τα 

έτη 2021, 2022 και 2023: i) των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που 

επλήγησαν από τις πυρκαγιές, αρχής γενομένης την 27η Ιουλίου 2021, ii) των 

αγροτεμαχίων, των οποίων οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι βεβαίωσης 

καταστροφής από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι 

οποίες εκδίδονται μέχρι τις 28.2.2022 [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο έκτο της από 

13.8.2021 Π.Ν.Π.)],  
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   β. της απαλλαγής από φόρο, των οικονομικών ενισχύσεων για τη στήριξη 

των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά τα αναφερόμενα 

χρονικά διαστήματα. [άρθρο 2 (άρθρα δέκατο πέμπτο και δέκατο έβδομο της 

από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και άρθρο 3]  

Η υπό στοιχείο α. απώλεια εσόδων εκτιμάται στο ποσό των 2,7 εκατ. 

ευρώ περίπου, για καθένα από τα προβλεπόμενα έτη απαλλαγής.  

 

Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές 

εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.  

 

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών 

λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης  

 

Ενδεχόμενη δαπάνη από την παροχή δικαιώματος διορισμού σε κενές 

οργανικές θέσεις στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προσώπων που 

έπαθαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(Μ.Ε.Θ.) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) ή για τα οποία 

προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 

συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021. [άρθρο 2 (άρθρο 

εικοστό της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) και άρθρο 3]  

 

Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 

(αριθμός προσλαμβανομένων κ.λπ.) και από την έκδοση κ.υ.α., θα 

αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και των 

προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.  

 

IΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.)(ν.π.δ.δ., επιχορηγούμενο 

από τον κρατικό προϋπολογισμό)  

 

Εφάπαξ δαπάνη από τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που 

υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά τα 

αναφερόμενα χρονικά διαστήματα, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 

1,2 εκατ. ευρώ. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π.) 

και άρθρο 3] 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Α. 

 

IV. Επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

 

 Δαπάνη από την παροχή επιδότησης ανεργίας σε εργαζομένους 

επιχειρήσεων που καταστράφηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών, οι οποίοι 

κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι. [άρθρο 2 (άρθρου δεκάτου ογδόου 

της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. και άρθρο 3] 
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 Η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. 

 

V. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ./φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 
 

 Δαπάνη λόγω της επαναχορήγησης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, 

ειδών φαρμακευτικής και πρόσθετης περίθαλψης καθώς και θεραπευτικών 

μέσων, ανεξαρτήτως του χρόνου λήψης αυτών και χωρίς τη συμμετοχή του 

ασφαλισμένου ή του δικαιούχου περίθαλψης (μηδενική συμμετοχή), κατά 

παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. [άρθρο 2 (άρθρο δέκατο ένατο της από 

13.8.2021 Π.Ν.Π.) και άρθρο 3]  
Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 

(αριθμός προσλαμβανομένων κ.λπ.) και από την έκδοση κ.υ.α., θα 

αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

 

Αθήνα,    23-8-2021  

 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

              

 

 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ                  Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 
23.8.2021 ειδικη_κυρωση ΠΝΠ_πυρκαγιές  
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