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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (gov.gr). 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 
1. Ε: Για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης απαιτείται μόνο αίτηση ή και 

δικαιολογητικά; Ποια είναι  η διαδικασία χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης; 
Α: Υποβάλλεται αρχικά μόνο αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχόμενου της. Ο δικαιούχος καθορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο βάσει των στοιχείων που δηλώνει στην υποβληθείσα αίτηση-
υπεύθυνη δήλωσή του. Ακολουθεί έλεγχος για την διαπίστωση της ακρίβειας των 
δηλωθέντων στοιχείων. Τονίζεται ότι ψευδής δήλωση, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες 
διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου του 
χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 
1 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186). 

 
2. Ε: Ποιοι δικαιούνται την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση; 

Α: 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, επλήγη από τις 
φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 
«Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.  

    β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που στεγάζονται σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές που 
προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες 
πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, με την προϋπόθεση ότι η κτιριακή 
εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος και η επιχείρηση που επλήγη ήταν 
σε λειτουργία 

 
3. Ε: Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση; 

Α: Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης είναι η 31η Ιανουαρίου 2021. 
 

4. Ε. Δεν μπορώ να υποβάλω αίτηση στην διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr; 
Α: Για την υποβολή της εν λόγω αίτησης προτείνεται η χρησιμοποίηση του προγράμματος 

περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) google chrome. 
 

5. Ε: Είμαι χρήστης περισσοτέρων της μίας πληγείσας κατοικίας ή και επιχείρησης. Πόσες 
αιτήσεις πρέπει να καταθέσω; 

Α: Για κάθε πληγείσα κατοικία ή επιχείρηση απαιτείται υποβολή ξεχωριστής αίτησης. 
 

6. Ε: Το ποσό της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο; 
Α: Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186). 
 

7. Ε: Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση της αίτησής μου που αφορά κατοικία; 
             Α: Σύμφωνα με την αριθμ. πρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 20759/Α380/30.10.2020 (Β’ 4947) υπουργική 
                   απόφαση ισχύουν τα παρακάτω: 
 

• Η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος 
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.) είναι αρμόδια για τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν σε 
κατοικίες που βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Μαγνησίας και 
Τρικάλων. Τηλ. Επικ. 2310 427 885. E-mail: daefkbe@ggde.gr 
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• Η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος 
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.) είναι αρμόδια για τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν σε 
κατοικίες που βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου, Ιθάκης και 
Λευκάδας. Τηλ. Επικ. 2610 589 226. E-mail: daefkde@ggde.gr 

 
• Ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής 

(Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Α.) είναι αρμόδιος για τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν σε 
κατοικίες που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Τηλ. Επικ. 229 44 400 
30. E-mail: taefkaa@ggde.gr 

 
• Ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής 

(Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.) είναι αρμόδιος για τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν σε 
κατοικίες που βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας Φθιώτιδας και 
Κορινθίας. Τηλ. Επικ. 2296 44 0080. E-mail: taefkda@ggde.gr 

 
8. Ε: Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση της αίτησής μου που αφορά επιχείρηση; 

Α: Σύμφωνα με την αριθμ. πρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 20759/Α380/30.10.2020 (Β’ 4947) υπουργική  
απόφαση η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής 
Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) είναι αρμόδια για τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν 
στη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης για επιχειρήσεις. Τηλ. Επικ. 210 65 09 300, 210 
87 04 712 και 210 87 04 711. E-mail: daefk@ggde.gr 
 

9. Ε: Μπορώ να κάνω τροποποίηση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας αίτησής μου στην 
διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr; 

Α: Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της υποβληθείσας αίτησης στη 
διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr. Πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση στη 
διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr. Στη συνέχεια ο αιτών υποχρεούται να 
ζητήσει την ακύρωση της πρώτης αίτησης με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, από το 
e-mail που έχει δηλώσει, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά το ΑΦΜ, το 
ονοματεπώνυμο του αιτούντα, εάν η αίτηση αφορά κατοικία ή επιχείρηση, η Κοινότητα ο 
Δήμος και η Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίριο, καθώς και οι κωδικοί 
τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης αίτησης. Το μήνυμα θα αποστέλλεται στο e-mail της 
αρμόδιας υπηρεσίας. 

 
10. Ε: Πως μπορώ να ακυρώσω την αίτησή μου που υπέβαλα στην διαδικτυακή πύλη του 

Ελληνικού Δημοσίου gov.gr; 
Α: Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της υποβληθείσας αίτησης μέσω της διαδικτυακής πύλης 

του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση ακύρωσης στην αρμόδια 
υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
11. Ε: Στην κατοικία που διαμένω έχω πλήρη κυριότητα με ποσοστό ιδιοκτησίας π.χ. 50% και κάνω 

χρήση 100%. Τι θα συμπληρώσω στην αίτηση μου; 
Α: Συμπληρώνεται περισσότερες της μίας επιλογές στην κατηγορία «Διαμένω ως»: α) την επιλογή  

«ΝΑΙ Ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα με ποσοστό ιδιοκτησίας 50% και ποσοστό χρήσης 50%» 
και β) την επόμενη σχετική επιλογή προκειμένου να αιτιολογείται το υπόλοιπο 50% της χρήσης 
π.χ την επιλογή «ΝΑΙ με δωρεάν παραχώρηση με ποσοστό χρήσης 50%».  

 
12. Ε: Από τη βροχόπτωση υπέστη ζημιές η κατοικία μου που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο. 

Δικαιούμαι έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση; 
Α: Όχι. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση χορηγείται για κατοικία που έχει πληγεί μόνο από τις φυσικές 

καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις 
συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, όπως αυτές ορίζονται στις 
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σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις οριοθετήσεις περιοχών (ΦΕΚ Β’ 4431/07.10.20, ΦΕΚ Β’ 
4432/07.10.20). 

 
13. Ε: Έχει πλημμυρίσει μόνο το υπόγειο της κατοικίας μου το οποίο έχει χρήση αποθήκης. 

Δικαιούμαι έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση; 
Α: Όχι. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση χορηγείται μόνο για κατοικία που έχει πληγεί από τις φυσικές 

καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις 
συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020. 

 
14. Ε: Πότε μία κατοικία θεωρείται ότι έχει υποστεί ζημιές από την πλημμύρα; 

Α: Η κατοικία θεωρείται πληγείσα όταν εντός του χώρου της έχει εισέλθει νερό, λόγω της 
πλημμύρας. 

 


