
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δι-
καιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την 
αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από 
τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιο-
χές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας 
και Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δι-
καιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την 
αποκατάσταση κτηρίων που επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020 
και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλεί-
ου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέ-
ρειας Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 184069/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321 (1)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δι-

καιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την 

αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από 

τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περι-

οχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικα-

ρίας και Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως Νομο- 
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24).

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σει-
σμών 1981” και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» 
(Α’ 203).

3. Του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 
του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, 
πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμί-
σεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

4. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)».

6. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’  133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπά-
νη πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 (Β’ 5293, διόρ-
θωση σφάλματος: Β’ 1432) κοινή υπουργική απόφαση.

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
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).

8. 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), καθώς και του π.δ. 
46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 ”Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” (Α’ 151)» 
(Α’ 119).

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
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10. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Της υπ’ αρ. 312/20-09-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

12. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-6-2014, p. 1-78) για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμ-
βατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 
50).

13. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1-7-2014, p. 1-75) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς 
της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές 
συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, p. 37-63) 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το 
άρθρο 44).

15. Του παραρτήματος Ι του άρθρου 1 του Κανονισμού 
651/2014, του παραρτήματος Ι του άρθρου 1 του Κανο-
νισμού 702/2014 και του παραρτήματος Ι του άρθρου 1 
του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της 
«επιχείρησης».

16. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρω-
τή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών» (Β’ 746).

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/ 

27.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτη-
ση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές 
των Περιφερεια κών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και 
Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.» (Β’ 5293, δι-
όρθωση σφάλματος: Β’ 1432), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./8835/Α325/23.06.2021 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 2791) και με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./85666/
Α325/21.3.2022 (Β’ 1423).

2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ΟΙΚ.28303/Α321/ 
04.12.2020 υπουργική απόφαση «Προθεσμίες και δια-
δικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανα-
κατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή 
κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 30ης Οκτω-
βρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαί-
ου» (Β’ 5458), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 

98676/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/29.03.2022 υπουργική απόφαση 
(Β’ 1741).

3. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.13916/Α321/ 
11.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός νέας 
προθεσμίας υποβολής αίτησης για διενέργεια αυτοψίας 
για την έκδοση έκθεσης αυτοψίας σε κτήρια που έχουν 
πληγεί από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιο-
χές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτί-
ας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και της 30ης 
Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου.» (Β’ 3826, διόρθωση σφάλματος: Β’ 3906).

Και επειδή:
- Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 

απ’ ευθείας έκδοση άδειας επισκευής, για την επισκευή 
των κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης 
Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου, της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, έληξε την 1η Ιουνίου 2022.

- Η προθεσμία του ενός (1) έτους από την ημερο-
μηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας του κτηρίου 
ή του Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτη-
ρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) για την υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για τον καθορισμό δικαιούχου στε-
γαστικής συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή 
κτηρίου, σε πολλές περιπτώσεις, έχει λήξει ή πρόκειται 
να λήξει.

- Σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/
Α325/27.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση (κεφ. 2 
παρ. 2.2) δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών να παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των ως άνω αιτήσεων έως δύο (2) έτη.

- Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, προκάλεσαν δυσχέρεια στην 
ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για τη σύντα-
ξη και την υποβολή των φακέλων για την αποκατάσταση 
των κτηρίων τους.

- Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπο-
λείπεται του πλήθους των βλαβέντων κτηρίων, αποφα-
σίζουμε:

Ορίζεται νέα προθεσμία, έως την 1η Ιουνίου 2023 (αρ-
χής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας από-
φασης σε Φ.Ε.Κ.), εντός της οποίας, εφόσον άλλως δεν 
ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι, 
για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων τους από 
τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου, της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση, για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγη-
ση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) ή για τον καθορισμό 
δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, 
συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως 
αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 
διαδικασιών χορήγησής της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ι

    Αριθμ. 184128/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321 (2)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δι-

καιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την 

αποκατάσταση κτηρίων που επλήγησαν από τις 

πλημμύρες της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020 

και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, 

σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρα-

κλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων της Πε-

ριφέρειας Κρήτης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24).

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας ’’Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σει-
σμών 1981’’ και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» 
(Α’ 203).

3. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 
του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, 
πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμί-
σεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

4. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
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 επι-
πλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7280/Α325/27.04.2021 (Β’ 1763) 
κοινή υπουργική απόφαση.

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των 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 διατά-
ξεις» (Α’ 137).

8. 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), καθώς και του 
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Α’ 151)» (Α’ 119).

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Της υπ’ αρ. 312/20-09-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

12. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-6-2014, ρ. 1-78) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών 
με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

13. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1-7-2014, ρ. 1-75) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς 
της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές 
συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της 
16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, ρ. 37-63) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση 
και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44).

15. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
651/2014, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανο-
νισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος 
Ι του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της 
«επιχείρησης».

16. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρω-
τή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών» (Β’ 746).

17. Της υπό στοιχεία οικ. 16973/27.2.2019 απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση 
Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστρο-
φών Ν. Χανίων (ΤΑΕΦΚ Ν. ΧΑΝΙΩΝ)» (Β’ 730).
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Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7280/Α325/ 27.04.2021 

κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και 
χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάστα-
ση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 20ης 
έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης 
Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων της 
Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 1763).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321/ 16.4.2020 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπε-
ράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από 
πλημμύρες.» (Β’ 1577, διόρθωση σφάλματος: Β’ 1877).

και επειδή:
- H προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 

απευθείας έκδοση άδειας επισκευής, για την επισκευή 
των κτηρίων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 20ης 
έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης 
Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων της 
Περιφέρειας Κρήτης, έληξε στις 28 Απριλίου 2022.

- H προθεσμία του ενός (1) έτους από την ημερομη-
νία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας του κτηρίου ή 
του Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου 
(Π.Α.Ε.Ε.Κ.) για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής 
συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίου, σε 
πολλές περιπτώσεις, έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει.

- Σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7280/
Α325/27.04.2021 κοινή υπουργική απόφαση (κεφ. 2 
παρ. 2.2) δίνεται εξουσιο δότηση στον Υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών να παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των ως άνω αιτήσεων έως δύο (2) έτη.

- Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την εξά-
πλωση του κορωνοϊού, δημιούργησαν δυσκολίες στους 
πληγέντες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη 
σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών για την αποκατάσταση των κτηρίων τους.

- Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπο-
λείπεται του πλήθους των βλαβέντων κτιρίων, αποφα-
σίζουμε:

Ορίζεται νέα προθεσμία, έως την 28η Απριλίου 2023 
(αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας 
σε Φ.Ε.Κ.), εντός της οποίας, εφόσον άλλως δεν ορίζεται 
μεταγενέστερη προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι, για την 
αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων τους από τις 
πλημμύρες της 20ης έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 
6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύ-
μνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής 
και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) ή για 
τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για 
ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου.

Η εν λόγω αίτηση θα υποβάλεται στην αρμόδια Υπη-
ρεσία, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η σχετική κοινή υπουργι-
κή απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδι-
κασιών χορήγησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022
Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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