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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
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ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ  
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) (Δ26) 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ) 
                                                                     
Ταχ. Δ/νση         : Ι. Κόνιαρη 43                                                          
Ταχ. Κώδ.           : 114  71 Αθήνα                                                                    
Πληροφορίες    : Ι. Αποστολίδου – Β. Βαϊτση                                                                             
Τηλέφωνο         : 2108704712                                                                       
Fax                      : 2106440627                                  
E-Mail                 : daefk@ggde.gr                                               
                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 
 

 Σχετ.:  α)  Οι με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ:13053/5.11.18, 2612/4.3.19 και 3721/1.4.19 αιτήσεις-επιστολές σας 
β) Η με  αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.7.2017 (Β’ 2584) Κοινή Υπουργική Απόφαση  
γ) Η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3165/Α321/8-8-2017 (Β’ 2820) Υπουργική Απόφαση  

              δ) Η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/2822/Α36/30.08.2017 (Β’ 3026) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
       ε) Η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321/03.10.2017 (Β’ 3490) Υπουργική Απόφαση 

στ) Η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14626/Π.Ε./Α321/09.01.2019 (Β’ 39) Υπουργική Απόφαση 
ζ) Η με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.799/Α362/23-1-2019 (Β’ 162) Υπουργική Απόφαση 

                              
Σε συνέχεια των (α) σχετικών αιτημάτων-επιστολών σας, που αφορούν στα προβλήματα των πληγέντων 
Βρισαγωτών από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 στη Λέσβο και όσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητας 
της Υπηρεσίας, σας ενημερώνουμε ότι παρόλο που μετά τον σεισμό της Λέσβου ακολούθησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές, όπως ο σεισμός στην Κω το 2017, οι πλημμύρες στην Δυτική Αττική το 2017, οι 
πυρκαγιές στην Ανατολική και Δυτική Αττική το 2018, ο σεισμός στην Καρδίτσα το 2018, ο σεισμός στην 
Ζάκυνθο το 2018 καθώς και οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις στην Κρήτη το 2019 με αποτέλεσμα οι 
υπάλληλοι της Υπηρεσίας να έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας για τη διενέργεια αυτοψιών και την  
αποκατάσταση όλων των πληγεισών περιοχών, η Υπηρεσία μας ποτέ δεν σταμάτησε να ασχολείται με τα 
προβλήματα που προέκυψαν στη Λέσβο από το σεισμό και έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 
1. Η ΔΑΕΦΚ-ΚΕ από την ημέρα του συμβάντος διαθέτει, συνεχώς, στη Μυτιλήνη υπάλληλό της 

προκειμένου να παρέχει πληροφορίες σε πολίτες και μηχανικούς και να παραλαμβάνει αιτήσεις 
πολιτών που αφορούν στις επιδοτήσεις ενοικίου/συγκατοίκησης, ΕΝΦΙΑ, επιδοτήσεις κατεδάφισης, 
έκδοση αδειών επισκευής και στη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
πληγέντων κτηρίων τους. Επίσης, από το Δεκέμβριο του 2018, έχει ορίσει τρεις (3) αρμόδιους 
υπαλλήλους, στα γραφεία της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ, για την παροχή πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των 
πληγέντων για θέματα που τους αφορούν.  

2. Αναφορικά με τη πορεία των αιτημάτων κατοίκων της Βρίσας σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: 

Εκθέσεις αυτοψίας: 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρισαγωτών για θέματα που αφορούν στα  
             προβλήματα των πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 στη Λέσβο».                

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 

ΠΡΟΣ: α) Τοπικό Συμβούλιο Βρίσας Λέσβου 
                 (υπόψη Ευστράτιου Παράκοιλα) 
                 e-mail: stratus.p1972@gmail.com     
             β) Σύλλογος Σεισμοπαθών Βρίσας 
                (υπόψη Νικολάου Γκουγκούλιου) 

 e-mail: nigkou@gmail.com 
             γ) Πολιτιστικός Σύλλογος Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας                    
                (υπόψη Κωνσταντίνου Σταυρινού) 

              e-mail: kstavrinos@asprofos.gr 
  
 
 

Αθήνα    8  Απριλίου 2019 
Αρ. Πρωτ:  Δ26/3721/A42 
        Σχετ.: 13053/ΠΕ, 2612      
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Έχουν κατατεθεί 141 αιτήσεις για διενέργεια αυτοψίας και έκδοση πορίσματος για το χαρακτηρισμό 
κτηρίων, από τις οποίες έχουν διεκπεραιωθεί οι 84, έχουν διενεργηθεί αυτοψίες σε επιπλέον 57 για 
τις οποίες ενώ εκκρεμεί η έκδοση πορισμάτων. 
Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ: 
Έχουν κατατεθεί 545 αιτήσεις και έχουν διεκπεραιωθεί 541. 
Άδειες επισκευής: 
Έχουν κατατεθεί 155 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν εκδοθεί 20 Άδειες Επισκευής, 3 είναι άμεσα προς 
έκδοση, 81 εκκρεμούν λόγω έλλειψης των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που προηγούνται 
της έκδοσης της άδειας επισκευής και προσκομίζονται στην Υπηρεσία από τους ιδιοκτήτες. 
Επισημαίνεται επίσης ότι εκκρεμούν 51 αυτοψίες, οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί λόγω 
έλλειψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (κυρίως σχέδια αποτύπωσης βλαβών και τεχνική 
έκθεση του ιδιώτη μηχανικού). 
Ανακατασκευή: 
Έχουν κατατεθεί 180 αιτήσεις για βεβαιώσεις καθορισμού δικαιούχου Σ.Σ. για ανακατασκευή και 
έχουν διεκπεραιωθεί 104. 
Έχουν κατατεθεί 3 αιτήσεις για έγκριση ανακατασκευής από τις οποίες 1 έχει ολοκληρωθεί ενώ σε 2 
έχει εγκριθεί η α΄ δόση. 
Επιδότηση κατεδάφισης: 
Α΄ δόση: έχουν κατατεθεί 310 αιτήσεις, έχουν διεκπεραιωθεί 250. 
Β΄ δόση: έχουν κατατεθεί 199 αιτήσεις, έχουν διεκπεραιωθεί 135. 
Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης: 
Έχουν εγκριθεί: 143 επιδοτήσεις Α΄ τριμήνου, 131 επιδοτήσεις Β΄ τριμήνου, 122 επιδοτήσεις Γ΄ 
τριμήνου, 113 επιδοτήσεις Δ΄ τριμήνου, 109 επιδοτήσεις Ε΄ τριμήνου, 96 επιδοτήσεις ΣΤ΄ τριμήνου 
και 5 επιδοτήσεις Ζ΄ τριμήνου. 
Επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία μας, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία χορήγησης της 
επιδότησης, ζήτησε από την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, με το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 14476/Α362/4.12.2018 έγγραφό της, τη χορήγηση από 
αυτήν της εν λόγω επιδότησης για τα επόμενα τρίμηνα, εκτός του πρώτου τριμήνου, χωρίς την 
έγκριση της Υπηρεσία μας. Η Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στο αίτημα μας δεδομένου ότι δεν μπορεί η ίδια Υπηρεσία να εγκρίνει και να ελέγχει τα 
αιτήματα των πολιτών. Παρά ταύτα στην Υπηρεσία μας σήμερα δεν εκκρεμούν αιτήματα για 
χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης. 
Ενστάσεις: 
Έχουν κατατεθεί 62 ενστάσεις, από τις οποίες 35 έχουν διεκπεραιωθεί, 25 είναι σε στάδιο 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες επιτροπές και 2 είναι σε εκκρεμότητα (απαιτείται ο ορισμός 
τριμελούς επιτροπής για την εξέτασή τους). 

3. Σε περίπτωση διαφωνίας του μηχανικού του ιδιοκτήτη και της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ προβλέπεται διαδικασία 
επίλυσης της διαφωνίας με την υποβολή ένστασης του ιδιοκτήτη και την επανεξέταση της υπόθεσης 
από τριμελή επιτροπή διαφορετικών μηχανικών. 

4. Το ποσό Σ.Σ. για επισκευή ή ανακατασκευή όλων των κατηγοριών των κτηρίων στη Λέσβο είναι ήδη 
αυξημένο σε σχέση με το ποσό που έχει δοθεί σε άλλες σεισμόπληκτες περιοχές. 

5. Η επισκευή των σχολικών κτηρίων είναι αρμοδιότητα των «Κτηριακών Υποδομών Α.Ε.» ενώ όλες οι  
μελέτες επισκευής σεισμοπλήκτων σχολικών κτηρίων στην Λέσβο που έχουν υποβληθεί στην ΔΑΕΦΚ-
ΚΕ έχουν ήδη εγκριθεί.  

6. Όσον αφορά στην αποκατάσταση των κτηρίων τα οποία έχουν προταθεί ως επικινδύνως ετοιμόρροπα 
και κηρύχτηκαν μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, έχει 
αποσταλεί το με αριθμ. πρ. Δ26/οικ.1809/Δ9/13.02.2019 έγγραφο της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ προς την Υπηρεσία 
Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, στο οποίο ζητείται η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 41 του ν.3028/2002 και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες αρμοδιότητάς της. Η 
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου με το με αρ. πρωτ. 
112266/12239/794/8.3.19 έγγραφό της προς τη Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και 
Σύγχρονων Μνημείων της Γενικής Δ/νσης Αναστύλωσης Μουσείων και Τεχνικών έργων, ζητά τη 
σύσταση επιτροπής του άρθρου 41 ν.3028/2002 για την εξέταση όλων των επικινδύνως 
ετοιμόρροπων σεισμόπληκτων κτηρίων (12) που χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία στη Βρίσα. 
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7. Με τη σχετική (ζ) απόφαση χορηγήθηκε προθεσμία έως 30.01.2020 για την υποβολή αιτήσεων, 
συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για έκδοση Άδειας Επισκευής ή Βεβαίωσης 
Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή. 

8. Σύμφωνα με την σχετική (ε) απόφαση, για πρώτη φορά, σε σεισμόπληκτη περιοχή, χορηγήθηκε 
επιδότηση κατεδάφισης. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία χορήγησης Β’ δόσης επιδότησης 
κατεδάφισης επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτηρίων, η Υπηρεσία προέβη στην έκδοση της (στ) σχετικής 
Υπουργικής Απόφασης, βάσει της οποίας η Βεβαίωση κατεδάφισης σεισμοπλήκτου κτιρίου, δύναται 
να αντικατασταθεί από σχετική Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου. Επίσης στην 
εν λόγω Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι η Βεβαίωση κατεδάφισης της αρμόδιας Υπηρεσίας του 
Δήμου Λέσβου, δύναται να ληφθεί υπόψη και για την έκδοση της Έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής 
Ανακατασκευής, Αυτοστέγασης ή Αποπεράτωσης.  

9. Με την με αρ. πρωτ. Δ26/οικ 2204/Β-Δ.20.11/30.11.17 υπουργική απόφαση έγινε δέσμευση πίστωσης 
ποσού 2.500.000€ και διάθεσή της στο Δήμο Λέσβου, για τη φύλαξη και για την εναλλακτική 
διαχείριση των προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτηρίων πληγέντων από το σεισμό. 
Αρμόδιος για την εναλλακτική διαχείριση του συνόλου των κατεδαφίσεων θεωρείται ο Δήμος, 
σύμφωνα με τη 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄1312) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Μέχρι σήμερα έχει 
διατεθεί το ποσό των 817.113,21€ στον Δήμο Λέσβου. 

10. Σύμφωνα με την (β) σχετική απόφαση, που έχει κοινοποιηθεί στις Τράπεζες, η Σ.Σ. συνίσταται σε 80% 
Δωρεάν Κρατική Αρωγή και 20% Άτοκο Δάνειο για τους πληγέντες και το επιτόκιο καλύπτεται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. 

11. Η απόφαση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης είναι σε ισχύ και η χορήγηση παράτασης θα 
επανεξεταστεί μετά την αξιολόγηση της πορείας αποκατάστασης και των υπαρχουσών αναγκών.  

12. Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προωθήσει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για χορήγηση 
προσαυξημένης στεγαστικής συνδρομής κατά 30% συνολικά για τα κτίρια που χαρακτηρίστηκαν 
διατηρητέα ή μνημεία μετά το σεισμό. 

13. Η οικονομική ενίσχυση των 5.000€ χορηγείται στους πληγέντες μετά από Νομοθετική ρύθμιση. 
14. Η αξιοποίηση του ποσού των 1.300.000€ που χορηγήθηκε στην Ελλάδα ως αποζημίωση για έργα 

υποδομών από την Ε.Ε. για τη σεισμόπληκτη Λέσβο, οι συνεδριάσεις του Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου, 
η εξαίρεση της κατασκευής των σπιτιών από το ΦΠΑ,  η επιπλέον σύνταξη στους συνταξιούχους,  η 
απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δεν είναι αρμοδιότητα της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ. Τέλος σημειώνεται ότι, η 
αποζημίωση των οικοσκευών είναι αρμοδιότητα των Δήμων και η αποζημίωση του εξοπλισμού των 
επιχειρήσεων, μετά από καταγραφή της Περιφέρειας, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
 α) Γρ. Υπουργού (e-mail: gram-ypourgou@yme.gov.gr ) 
 β) Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών (e-mail: secretary.ggy@ggde.gr)   
 γ) Γρ. Γεν. Δ/ντριας Αποκ/σης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών  
    (e-mail: gdaefk@ggde.gr ) 

 

  

                                                                         
 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’β 

 
 
 
 
                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ    
1. Χ.Α. 
2. Τμήμα A’ 
3. Τμήμα Δ’ 
4. K. Μαστοράκης 
5. A42 
6. Φ. Διευθυντή/Α’ 
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