
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολι-
κής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021.

2 Συμπληρωματικός καθορισμός αποζημίωσης για 
νέους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Μαρα-
θώνος και Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρει-
ας Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 100872/Δ1 (1)
   Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολι-

κής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 3 του άρθρου 2 και των παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 33 
του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

1.2. Της υποπερ. αα της περίπτ. α της παρ. 1 του άρ-
θρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) «Ειδική Αγωγή και Εκ-
παίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες.».

1.3. Της περίπτ. 26 της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 
3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

1.4. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικο-
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ-
νητικά Όργανα».

1.5. Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «.Ανα-
σύσταση των Υπουργείων ............ Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .........».

1.6. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.7. Του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».

2. Την Υ29/8-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη».

3. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι 
οποίες διαπιστώθηκαν μετά από γνώμη των αντίστοι-
χων τριμερών επιτροπών:

3.1. Την με αριθμ. 95550/13-06-2019 εισήγηση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

3.2. Την αριθμ. 94815/12-06-2019 εισήγηση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αττικής.

3.3. Την αριθμ. 93938/11-06-2019 εισήγηση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

3.4. Την αριθμ. 93411/10-06-2019 εισήγηση της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Κρήτης και την με αριθμ. 93748/11-
06-2019 ανακοινοποίηση αυτής.

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμ. 
Φ.1/Γ/307/97871/Β1/19-06-2019 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Ορίζουμε τους δήμους στους οποίους από το σχολικό 
έτος 2020-2021 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέ-
ψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), 
όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), όπως αναφέρονται 
στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

27 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2569

29455



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29456 Τεύχος B’ 2569/27.06.2019

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π.Ε. ΔΗΜΟΣ

1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
5 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
6 ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

7 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

8 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

9 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-
ΨΥΧΙΚΟΥ

11 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
12 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
13 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
14 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

15 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ

16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

17 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

18 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ ΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

20 ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ ΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ

22 ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23 ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

24 ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

25 ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-
ΕΥΟΣΜΟΥ

26  ΚΕΝΤΡ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ-
ΣΥΚΕΩΝ

27 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2019 

Οι Υπουργοί 

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής
και Θρησκευμάτων Υπουργός Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 69246 ΕΞ 2019 (2)
Συμπληρωματικός καθορισμός αποζημίωσης για 

νέους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 

24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Μα-

ραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέ-

ρειας Αττικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του 

ν. 2459/1997 (Α΄ 17) «Κατάργηση φορολογικών απαλλα-
γών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) 
«Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατα-
σκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 84 του 
ν. 4313/2014 (Α΄ 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, 
Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 78, 79 και 80 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, 
και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

5. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/
2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργεί-
ων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 123/2016 
(Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

γ) Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

δ) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Το π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Το π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 113/2010 
(Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

6. Την Υ59/3-9-2018 (3818/Β΄/5-9-2018) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πι-
τσιόρλα».
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7. Την 91589/3-9-2018 (3814/Β΄/4-9-2018) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».

8. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

9. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

10. Το π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

11. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4038/
2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την 
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο-
μικής στρατηγικής 2012-2015».

12. Το ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες δι-
ατάξεις» και το ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

13. Την 20725/Β.979/10-5-2011 (1207/Β΄/14-6-2011) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 36 του ν. 2459/1997», όπως τροποποιήθηκε με την 
Γ.Δ.Ο.Π.0000811ΕΞ2017/24-5-2017 (1927/Β΄/2-6-2017) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

14. Την 854/04-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρμοδι-
οτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την 
υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και 
του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».

15. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 
187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 
12 και 50 αυτού.

γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
651/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρ-
τητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα 
αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχει-
ρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, 
καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων 
που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

16. Την οικ. 3648/387/30-3-2012 (985/Β΄/30-3-2012) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
για το έργο "Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πλη-
γεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών" 
άρθρο 36 του ν. 2459 (ΦΕΚ 17/Α΄/18-2-1997)».

17. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3-8-2018 (3255/
Β΄/8-8-2018) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 
Οικονομίας και Ανάπτυξης - Οικονομικών - Υποδομών 
και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται μεταξύ 
άλλων, περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγη-
σαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/20-12-2018 (5984/Β΄/
31-12-2018) απόφαση των ίδιων Υπουργών.

18. Την αριθμ. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ-
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

19. Την 28293 ΕΞ 2019/22-3-2019 (1149/Β΄/5-4-2019) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας και 
Ανάπτυξης - Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Καθο-
ρισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές 
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Δήμων 
Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής».

20. Το αριθμ. 157908/6-5-2019 έγγραφο του Τμήματος 
Ανατολικής Αττικής της Αυτοτελής Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο απε-
στάλη νέα συγκεντρωτική κατάσταση η οποία περιέχει 
πληγείσες επιχειρήσεις από τις πλημμύρες της 23ης και 
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνα 
και Ραφήνας - Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες 
δεν είχαν ενταχθεί στην υπό στοιχείο 19 κοινή υπουργική 
απόφαση.

21. Το αριθμ. 49971 ΕΞ 2019/14-5-2019 έγγραφο του 
Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Επο-
πτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

22. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές των 
Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας 
Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 
24ης Ιουλίου 2018.

23. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, 
προκαλείται δαπάνη ύψους 42.000,00 ευρώ περίπου σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΣΑΕ 027/0-ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000 - Τομέας Βιομηχανίας - Βι-
οτεχνίας). Η ανωτέρω δαπάνη εμπίπτει στις διατάξεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Μαραθώνος 
και Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποί-
ες δεν είχαν ενταχθεί στην 28293 ΕΞ 2019/22-3-2019 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας και 
Ανάπτυξης-Υποδομών και Μεταφορών και έχουν οριο-
θετηθεί με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/8706/Α325/3-8-201 8 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29458 Τεύχος B’ 2569/27.06.2019

Ανάπτυξης- Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325/20-1 2-2018 απόφαση των 
ίδιων Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
36 του ν. 2459/1997 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
651/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση 
ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί 
από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες 
ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας 
και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την 
αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από 
την πυρκαγιά.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 70% του συ-
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτί-
μησης ζημιών της Περιφέρειας.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 651/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014, η αρμόδια για το 
σκοπό αυτό Υπηρεσία δημοσιεύει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα III του εν λόγω Κανονισμού, 
σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.
ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/
home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι 
(6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, 
κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο Β11 του 
ν. 4152/2013.

6. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από 
τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από προσκόμιση 
των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση Βιομηχανικής Πο-
λιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καθορίζει με 
σχετικό έγγραφο της προς την Περιφερειακή Ενότητα, το 
χρόνο έναρξης συλλογής των δικαιολογητικών:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία 
αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η 
ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολι-
κά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης 
νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώ-
νης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα.

β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από 
την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζη-
μιών.

γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί 
σε αυτήν σχετική αίτηση.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημι-
ώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά 
το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε 
από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποί-
ων (ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας 
ζημίας.

ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη 
Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού 
συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

στ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 
ημερών, περί μη πτώχευσης.

ζ) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η.
η) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εται-

ρείας από το Γ.Ε.Μ.Η.
θ) λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέ-

πονται στην περίπτ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 της 
20725/Β.979/10-5-2011 υπουργικής απόφασης, όπως 
ισχύει, και εξειδικεύονται από την Διεύθυνση Βιομηχανι-
κής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία τηρεί 
όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για δέκα (10) έτη από 
την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση 
τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθεί-
σας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση 
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης
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Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών
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