
  ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩ 
Αννέτας Λαουμζή 6, ΚΩΣ 85300. Τηλ./Fax:2242026361 Email:tee-ko@tee.gr 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποίησε η Μόνιμη Επιτροπή Κω του ΤΕΕ 
Δωδεκανήσου με κλιμάκιο συναδέλφων της ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών), με επικεφαλής την Διευθύντρια κα Κλεάνθη 
Μαρία, σας αποστέλλουμε συνοπτική ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης 
φακέλων για τα κτίσματα-οικήματα που χρήζουν αποζημίωσης, μετά τον σεισμό της 
Κω. 
 
Πιο συγκεκριμένα, τα Φ.Ε.Κ. που διέπουν τη νομοθεσία για τις καταστροφές είναι: 

 2661 Β’ /19-10-2013 (Φέρουσα Τοιχοποιία) 

 455/Β’/2014 (Οπλισμός Σκυροδέματος) 

 Φ.Ε.Κ. 3201/2011 (Τιμολόγιο Υπολογισμού Δαπάνης εργασιών) 

 Π.Δ. 130 (1-3-1979) και Π.Δ. 131 (2000) (ίσου όγκου και εμβαδού) όπου 
αναφέρονται οι προϋποθέσεις των ανακατασκευών  
 

Με βάση τα παραπάνω και την ενημέρωση που λάβαμε από τους συναδέλφους της 
ΔΑΕΦΚ συνοψίζουμε τα εξής: 
 

1. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οποιονδήποτε εργασιών πριν την έκδοση της 
απαιτούμενης  άδειας από την υπηρεσία της ΔΑΕΦΚ και εν συνεχεία από την 
Υπηρεσία Δόμησης τη Κω. 
 

2. Οι επιδοτήσεις θα δοθούν σύμφωνα με τις βλάβες που θα διαπιστωθούν από 
την μελέτη και θα εγκριθούν από την ΔΑΕΦΚ. Διευκρινίζεται πως η κρατική 
επιχορήγηση καλύπτει το 80% των δαπανών βάσει του επίσημου τιμολογίου  
υπολογισμού δαπάνης των εργασιών  (Φ.Ε.Κ. 3201/2011).  
Παρατήρηση: Με την έκδοση της άδειας επισκευής χορηγείται το 40% της 
δαπάνης (1η δόση), με την πρόοδο των εργασιών το 30%  και με την περαίωση 
το υπόλοιπο 30%. 
 

3. Οι συνάδελφοι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τις προετοιμασίες φακέλων 
σύμφωνα με τα παραπάνω ΦΕΚ δηλ. τοπογραφικό οικοδομής σε ΕΓΣΑ, φάκελος 
άδειας οικοδομής, αποτύπωση ζημιών κ.τ.λ. 
 

4. Ο β’ βάθμιος έλεγχος της ΔΑΕΦΚ ξεκινά σήμερα,  Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017. 
 

5. Θα δοθεί επιδότηση ενοικίου για 2 χρόνια (σε αναμονή  η δημοσίευση στο ΦΕΚ 
όπου θα αναφέρεται το ποσό). Σύμφωνα με το ΦΕΚ που έχει δημοσιευτεί για 



  ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩ 
Αννέτας Λαουμζή 6, ΚΩΣ 85300. Τηλ./Fax:2242026361 Email:tee-ko@tee.gr 

 

 

τον νομό Λέσβου και με βάση πληροφόρηση που είχαμε, θα ισχύσει το ίδιο ΦΕΚ 
για τα Δωδεκάνησα (ΦΕΚ 2584 Β’ /27.07.2017). Σημειώνεται πως  οι τιμές  του 
τιμοκατάλογου εργασιών του ΦΕΚ 3201/2011 πρόκειται να είναι κατά 10% 
αυξημένες λόγω νησιωτικότητας. 

 
Περί τα τέλη Αυγούστου προγραμματίζεται Ημερίδα στην Κω από την ΔΑΕΦΚ, με 
ομιλητές την κα Κλεάνθη και συνεργάτες της, όπου θα πραγματοποιηθεί αναλυτική 
ενημέρωση προς τους συναδέλφους σχετικά με την διαδικασία έκδοσης αδειών 
επισκευής/ ανακατασκευής. 
 
 

Ο Πρόεδρος Μ.Ε. Κω                                      Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Δωδεκανήσου 
          Φώτης Σλίμαν Ιωάννης Στ. Γλυνός 

 


