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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Φύλλου 3778

(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6768/Α380
Διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων και διαδικασία πληρωμής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ενδέκατου άρθρου της από 22.08.2020 πράξης
νομοθετικού περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και
την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» και ειδικότερα της παρ. 9 του άρθρου ενδέκατου (Α΄161), βάσει
του οποίου εκδίδεται η παρούσα.
2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981
(Α΄203) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου
του ν. 1190/1981 (Α΄203) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1, του
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες
διατάξεις» (Α΄123).
3. Του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων
έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄25), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄261) και ισχύει.

4. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).
5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄112), όπως ισχύει.
6. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄138), όπως ισχύει.
7. Της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.
8. Των άρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄134), όπως ισχύουν.
9. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
10. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) και του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151), σε συνδυασμό με
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).
12. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), όπως ισχύει.
13. Του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
(Β΄2901).
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14. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 4337/2015 (Α΄129), και ισχύει.
15. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» (Α΄145), όπως ισχύει.
16. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12
του π.δ. 84/2019 (Α΄123).
17. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α΄123).
18. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192), σε συνδυασμό με
το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).
19. Tο π.δ. 62/2020 με το οποίο διορίστηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης
(Α΄155).
20. Της υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3299).
21. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).
22. Της υπ΄ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 420).
23. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 1).
24. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (E.E.L 352 της
24ης/12/2013, σελ. 9).
25. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L
190 της 28ης/6/2014, σελ. 45).
26. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού
υπ΄αρ. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης», του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού
υπ΄αρ. 702/2014.
27. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) και
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
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διοίκησης» (Α΄133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ 6517/Α380/
27.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα
«Τεχνικές λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα για
την υποβολή της αίτησης χορήγησης έκτακτης εφάπαξ
ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης
και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας» (Β΄ 3711).
2. Τις αυτοψίες στα πληγέντα κτίρια από κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3. Την υπ΄ αρ. οικ.710/28.8.2020 Εισηγητική Έκθεση
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
Και επειδή,
• μετά τις πλημμύρες της 8-9/8/2020 διενεργήθηκαν,
από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών (ΓΔAΕΦΚ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αυτοψίες και διαπιστώθηκαν
ζημιές σε κτήρια, οριοθετήθηκε δε εν συνεχεία η πληγείσα περιοχή.
• Πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης
ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9
Αυγούστου 2020.
• Σύμφωνα με το ενδέκατο άρθρο της από 22.08.2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄161), προβλέπεται
η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή
επιδόματος, η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά
πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά
κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,
των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των οκτώ
χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
• Σύμφωνα με την παρ. 9 του ενδέκατου άρθρου της
από 22.08.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου
(Α΄161), με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της
ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, η διαδικασία πληρωμής και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια του εν λόγω άρθρου της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και τη διαδικασία πληρωμής
της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης
Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Α1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η διαπίστωση της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων για τη
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χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή
επιδόματος στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης
και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας βασίζεται στα εξής:
1. H έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος χορηγείται σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
νομικές οντότητες, που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα
σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας
των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020.
2. Η ενίσχυση ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) ανά
πληγείσα κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό
των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €) ανά επιχείρηση.
3. Δικαιούχοι της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης είναι:
α) Οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες με
πλήρη ή ψιλή κυριότητα, είτε είναι επικαρπωτές, ή μισθωτές, εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ή
ένοικοι με δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η κατοικία,
κύρια ή/και δευτερεύουσες, επλήγησαν από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.
β) Οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που
στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου
2020, με την προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατάσταση
ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος και η επιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία.
4. Η χρήση της πληγείσας κατοικίας από τον αιτούντα
αποδεικνύεται και από τα φορολογικά στοιχεία Ε1, Ε2,
ΕΝ.Φ.Ι.Α (φορολογικού έτους 2019) και Ε9 με τις μεταβολές μέχρι την ημέρα του συμβάντος καθώς και από τη
Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας σε περίπτωση ενοικιαστή μακροχρόνιας μίσθωσης.
5. Η στέγαση και λειτουργία της πληγείσας επιχείρησης
αποδεικνύεται και από τα φορολογικά στοιχεία Ε1 και
Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν
από 01.01.2019 έως και 31.12.2019) και την εκτύπωση
προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης
από το TAXISNET.
6. Aντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος για την ταυτοποίηση της
διεύθυνσης και τη χρήση της πληγείσας κατοικίας ή
επιχείρησης. Οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλελειμμένων
ή ημιτελών κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, δεν
δικαιούνται έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.
7. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων
(συνιδιοκτητών που διαμένουν στην πληγείσα κατοικία),
η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και του
χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης, που αντιστοιχεί στο
ποσοστό ιδιοκτησίας ή και χρήσης, που δηλώνει στην
αίτηση που συνιστά κατά τις προβλέψεις της παρ. 3 του
άρθρου ενδέκατου της από 20.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄161) και υπεύθυνη δήλωση.
8. Σε περίπτωση που σε τμήμα της πληγείσας κατοικίας
έχει δηλωθεί ότι χρησιμοποιείται και ως επαγγελματι-
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κή έδρα, την αίτηση υποβάλλει ο κύριος της κατοικίας
(ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία) που κάνει
χρήση και του χορηγείται εξ ολοκλήρου η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση ως κατοικία. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 7 της παρούσας. Αν η πληγείσα κατοικία έχει συνολικά μισθωθεί ή
παραχωρηθεί για επαγγελματική δραστηριότητα, την αίτηση υποβάλλει ο χρήστης στον οποίο χορηγείται εξ ολοκλήρου η αντίστοιχη έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση και στην
περίπτωση περισσοτέρων του ενός χρήστη η εν λόγω
ενίσχυση χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό χρήσης.
9. Πληγείσα θεωρείται η κατοικία ή η επιχείρηση και όχι
ο περιβάλλων αυτές χώρος, που ικανοποιεί τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
• βρίσκεται εντός της οριοθετημένης περιοχής με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών,
• έχει πληγεί από την πλημμύρα της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 και όχι από οποιαδήποτε άλλη αιτία και
• έχει υποστεί ζημιές, οι οποίες διαπιστώθηκαν από αυτοψία επιτροπών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Φ.Ε.Κ.)
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή άλλης
δημόσιας ή δημοτικής αρχής (Πυροσβεστική, Δήμος
κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία από τα οποία να
προκύπτει ότι η κατοικία ή η επιχείρηση έχει πληγεί (π.χ.
φωτογραφίες κ.λπ.).
Α2. ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Αρμόδια Υπηρεσία για τη διαπίστωση της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των
δηλωθέντων στοιχείων για τη χορήγηση της έκτακτης
εφάπαξ ενίσχυσης ορίζεται, για τις κατοικίες η Διεύθυνση
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) και για τις επιχειρήσεις η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
καθώς και οιοσδήποτε πάροχος ενέργειας, παρέχει
οποιαδήποτε στοιχεία αναζητηθούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, δεδομένης της συναίνεσης του αιτούντα
ως προς τα ανωτέρω αλλά και για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων του, μέσω της υποβληθείσας
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης καθώς την πραγματοποίηση του
μετέπειτα ελέγχου βάσει του ενδέκατου άρθρου, Μέρους
Ε, της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄161).
3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναζήτηση ή/
και η εύρεση στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο
της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία
ενημερώνει εγγράφως (με απόδειξη παραλαβής) τον
δικαιούχο προκειμένου να προσκομίσει, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την παραλαβή της
ειδοποίησης, δικαιολογητικά προς απόδειξη των δηλωθέντων στοιχείων.
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Σε παρέλευση άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας θα επιβάλλονται οι κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης του κεφ. Α3 της παρούσας.
4. Η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει τον αιτούντα για
την ολοκλήρωση του ελέγχου της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησής του και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ
ενίσχυσης.
Α3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Μετά τον έλεγχο της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της αλήθειας των δηλωθέντων στοιχείων για τη
χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώσει ψευδή δήλωση, προβαίνει
σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επιβάλει στον λαβόντα, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες
διατάξεις κυρώσεων, την επιστροφή, του τετραπλασίου
του χορηγηθέντος επιδόματος, προς το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει της παρ. 9 της του ενδέκατου άρθρου της από
22.08.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄161).
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μετά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης
για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. εκδίδει απόφαση με την οποία
καθορίζει τον δικαιούχο αποκλειστικά και μόνο βάσει
των στοιχείων που δηλώνει στην υποβληθείσα αίτησηυπεύθυνη δήλωση του.
Το ποσό της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης καταβάλλεται
στον δικαιούχο από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την
έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος σε τραπεζικό
λογαριασμό, ο οποίος δηλώνεται από τον αιτούντα στην
Υπηρεσία, μέσω της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που
υπέβαλε.
Η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. δεν προβαίνει σε καθορισμό δικαιούχου και έκδοση της σχετικής απόφασης στην περίπτωση
που α) ο αιτών έχει δηλώσει στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ότι τα δηλωθέντα στοιχεία σε αυτήν δεν προ-
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κύπτουν από τα φορολογικά του στοιχεία β) διαπιστώσει
ελλιπή ή προφανώς εσφαλμένη καταχώρηση ή συμπλήρωση στοιχείων στην υποβληθείσα αίτηση-υπεύθυνη
δήλωσή του, και δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά
στοιχεία προς εξέταση του αιτήματος.
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
α. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την
ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
β. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη
από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται
τουλάχιστον: i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του
οποίου βαρύνει η δαπάνη, iv) τα στοιχεία του δικαιούχου
{ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, v) το δικαιούμενο ποσό, vi) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και
vii) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
γ. Αντίγραφο της απόφασης της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής
Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) με την οποία καθορίζεται ο δικαιούχος της ενίσχυσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020
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