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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Xρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2020 και παρελθόντων ετών
στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των
οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σύμφωνα με τις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

2

Τροποποίηση της απόφασης «Υλοποίηση του
Προγράμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα
για αιτούντες διεθνή προστασία/Χρηματοδότηση» (Β΄ 3077).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15785
(1)
Xρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2020 και παρελθόντων ετών στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες
προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 195 του
ν. 4662/2020 (Α’ 27).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 195 του
ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γ.Γ.Π.Π.,
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες
διατάξεις» (Α’27),
β. του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με
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τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»
(L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),όπως
ισχύει,
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
δ. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’105),
ε. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
στ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργού» (Α’ 5),
ζ. του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),
η. του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 34),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 126),
ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’155),
ια. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
2. Την υπό στοιχεία Υ.70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
3. Την υπό στοιχεία 2/2899/ΔΠΓΚ/24-01-2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/
ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του
κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» (Α.Δ.Α.: 646ΨΗΤ2Γ) (Β’ 124).
4. Την υπό στοιχεία 2/5236/ΔΠΓΚ/30-01-2020 (ΑΔΑ:
Ψ4Λ6Η-ΥΩΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με
θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2020».
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5. Την υπ’ αρ. 3/14471/23-12-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.
6. Την υπ’ αρ. 15779/23-12-2020 (Α.Δ.Α.Ρ0ΓΚ46ΜΔΨΟ0ΚΕ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
7. Την υπ’ αρ. 15784/23-12-2020 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΔΟΥ του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου και το γεγονός ότι από την
παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ειδικού
Φορέα 1055-201-0000000 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου -Α.Λ.Ε. 2420205001 “Δημοτικά τέλη
άρθρου 195 ν.4662/2020” συνολικού ποσού έξι εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων
εβδομήντα έξι ευρώ (6.276.776,00€), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
1. Την απόδοση στους Δήμους, εντός των διοικητικών
ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής
φιλοξενίας μεταναστών, χρηματοδότησης για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2020 και
παρελθόντων ετών σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020(Α’ 27) και αναλύεται ανά Δήμο
στον ακόλουθο πίνακα:
Δήμος (1)
ΝΟΜΟΣ (2)
Ποσό (€)
ΚΩΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
184.482,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
2.670.637,00
Δ. ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
890.212,00
Α. ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
1.159.691,00
Δ. ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
386.564,00
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
773.986,00
ΛΕΡΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
211.204,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
6.276.776,00
Η ανωτέρω χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη
αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους
Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας.
Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται και εξαιρούνται
ρητώς:
α) οι καλυπτόμενες από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε
ισχύ αποζημιώσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, οχημάτων, μηχανημάτων κάθε είδους,
β) οι αποζημιώσεις από πάσης φύσεως κλοπές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους και
γ) οι αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.
Οι ζωοκλοπές αποζημιώνονται μόνο υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχει προηγηθεί καταγγελία κατά την
κείμενη νομοθεσία.
2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάλυψη αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στην περιουσία
τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας, καθίστανται τα εξής:
i. Αίτηση από τον δικαιούχο προς το Δήμο, με ακριβή
περιγραφή της ζημίας, ημερομηνία που έλαβε χώρα,
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ και συνημμένα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ως αυτά
περιγράφονται κατωτέρω. Ειδικώς σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, υποβάλλεται μία αίτηση εκ μέρους όλων
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των συνιδιοκτητών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία
όλων, με συνημμένες τις προς τον αιτούνται χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις για υποβολή της σχετικής αίτησης
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Το σχετικό ποσό της αποζημίωσης καταβάλλεται στο
σχετικό Δήμο και με ευθύνη του Δήμου, καταβάλλεται
στον/στους δικαιούχο/δικαιούχους.
ii. Νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας νόμιμοι τίτλοι από όλους τους
συνιδιοκτήτες.
iii. Αποδείξεις/Τιμολόγια για ποσά που καταβλήθηκαν
προς αποκατάσταση των ζημιών.
iv. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας.
v. Υπεύθυνη δήλωση όπου να βεβαιώνεται ότι δεν
έχουν εισπραχθεί χρήματα για την κάλυψη της ζημίας
ήδη από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δήλωση περί μη καταβολής διπλής αποζημίωσης).
vi. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία
του δικαιούχου του λογαριασμού (είτε φωτοτυπία της
πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, όπου ο αιτών να είναι
ο πρώτος δικαιούχος είτε απλή εκτύπωση στην οποία
θα φαίνονται τα στοιχεία του λογαριασμού και του δικαιούχου).
vii. Φόρμα υπολογισμού του ποσού έχουσα συγκεκριμένο δείκτη αναφοράς από ΕΛ.Γ.Α. για περιπτώσεις ζημιών επί καλλιεργειών/φυτικών παραγωγών ή εκτροφών
ή μεμονωμένων ζημιών σε δέντρα και οικόσιτα ζώα) και
υπό την προϋπόθεση ότι, ειδικά σε περίπτωση γεωργών
και κτηνοτρόφων, έχουν υποβληθεί και οι απαιτούμενες
προς τον ΕΛ.Γ.Α. εκ του νόμου ετήσιες δηλώσεις καλλιέργειας/φυτικής παραγωγής - εκτροφής.
3. Πλέον των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση για την
καταβολή των αιτούμενων ποσών, απαιτείται:
i. Φύλλο υπολογισμού από τον Δήμο, στο οποίο να
καταγράφεται ανά περίπτωση η ζημία, ο τρόπος υπολογισμού και το ποσό που αποδίδεται στον δικαιούχο.
ii. Επίσημο έγγραφο απολογισμού του δικαιούχου δήμου όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς και αυτοτελώς,
οι ζημίες τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και οι
ζημίες του Δήμου.
iii. Σχετική απόφαση της αρμόδιας οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου περί διαπίστωσης της σχετικής
ζημίας, βεβαίωσης του ύψους αυτής και έγκρισης της
σχετικής αποζημίωσης.
4. Η υπ’ αρ. 213954910026/11-06-2015 κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των δικαιολογητικών
παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού (Β’ 1138) εφαρμόζεται εν προκειμένω και
προσκομίζονται και τα οριζόμενα σε αυτή δικαιολογητικά για την καταβολή στους Δήμους της προβλεπόμενης
χρηματοδότησης.
5. Οι προκληθείσες ζημίες διαπιστώνονται με αυτοψία
που διενεργείται από αρμόδιο όργανο με σχετική έκθεση
για το αποτέλεσμά της, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα
δικαιολογητικά για την πληρωμή. Τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθείσες αποζημιώσεις που διαπιστώνονται σε
επιγενόμενους ελέγχους, αναζητούνται και καταλογίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 2
Η καταβολή της χρηματοδότησης του άρθρου 1 για
αποζημιώσεις δυνάμει των παρ. 3 και 4 του άρθρου 195
του ν. 4662/2020 (Α’ 27), στους ως άνω αναφερόμενους
Δήμους, θα πραγματοποιηθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Λ.Ε.
2420205001 “Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020”Ε.Φ. 1055-201 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου» του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Μετανάστευσης
και Ασύλου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 42656
(2)
Τροποποίηση της απόφασης «Υλοποίηση του
Προγράμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα
για αιτούντες διεθνή προστασία/Χρηματοδότηση» (Β΄ 3077).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 24 Α του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία
(αναδιατύπωση L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/
ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών
ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α’ 91), όπως προστέθηκε
με το άρθρο 5 του ν. 4587/2018 (Α’ 218) και όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
3. To π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).
4. Του ν. 412/1947 «Περί κυρώσεως Συμβάσεως περί
προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών» (Α’ 218).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
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ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον
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).
6. Την υπ’ αρ. 2015/6-9-2019 απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020» (Β’ 3522).
7. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).
8. Την υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/21884 Εγκύκλιο επί ζητημάτων που αφορούν την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-ΥΗΝ).
9. Την υπ’ αρ. 14235/06-02-2020 Εγκύκλιο Οδηγιών
για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και
τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 - 2023 (ΑΔΑ:
ΨΟ7Ε46ΜΤΛΠ - 0ΒΛ).
10. Την υπ’ αρ. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0099
σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής και
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για την υλοποίηση του ESTIA ΙΙ.
11. Την υπ’ αρ. 13221/30-03-2020 απόφαση «Καθορισμός πλαισίου προδιαγραφών του προγράμματος
“ESTIAII” για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία»
(Β’ 1223).
12. Την υπ’ αρ. 13348/02-04-2020 απόφαση «Όροι παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής υπό το πρόγραμμα
ΕΣΤΙΑ ΙΙ» (Β’ 1199).
13. Την ανάγκη καθορισμού των όρων υλοποίησης
της υπό στοιχεία HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0099
σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος ESTIA ΙΙ από
το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τόσο για τις
υφιστάμενες θέσεις, όσο και για τις νέες θέσεις στέγασης.
14. Την υπ’ αρ. 21210/14-07-2020 κοινή υπουργική
απόφαση «Υλοποίηση του Προγράμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία/
Χρηματοδότηση» (Β’ 3077).
15. Την υπ’ αρ. 15762/23-12-2020 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών σύμφωνα με
την οποία, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τα-
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κτικού προϋπολογισμού και δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 21210/
14-07-2020 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Ειδικώς ως προς το διάστημα από
1-11-2020, στο πλαίσιο της ισχύος έκτακτων μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της επικράτειας, η επιλεξιμότητα των θέσεων στέγασης
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που καταλαμβάνονται από μη συμμορφούμενους με
ημερομηνία αποχώρησης μεταγενέστερη της 1ης Οκτωβρίου 2020, επεκτείνεται ως την 31-12-2020».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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