
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/
17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση 
ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 2025).

2 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιο-
χές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΓΔΟΥ/1047 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/

17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίω-

ση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρή-

σεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 

2021» (Β’ 2025). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ - Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4797/2021 «Κρα-

τική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις 
για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρα-
τικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και 
λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66). 

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της 
παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L352/1 της 24.12.2013).

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

8. Τις διατάξεις της παρ.  4 της υποπαρ.  Β.10 της 
παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 
ν. 4172/2013» (Α’ 107).

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94).

10. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δια-
δικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

11. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 

15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ.  22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

18. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

20. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

21. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/17.05.2021 κοινή από-
φαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Αυξημένη αποζημίωση 
ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 
τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 2025).

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23.4.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέ-
ρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1682).

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/16.4.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλί-
ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 1558).

24. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/9.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-

τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απρι-
λίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 1441).

25. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 
και ώρα 6:00.» (Β’ 1308).

26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 1194).

27. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος» (Β’ 1135).

28. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

29. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

30. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ468/17.05.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού, 
του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο-
νομικών (Β’ 2025), προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής 
χρόνος για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολο-
γητικών.
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31. Την υπό στοιχεία 2/107412/ΔΠΓΚ/15.11.2021 ει-
σήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυ-
βέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών.

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει ήδη 
προβλεφθεί με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/17.05.2021 
κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2025), 
αποφασίζουμε:

Η παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/
17.05.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού, του Ανα-
πληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενί-
σχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» 
(Β’ 2025), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2021 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας. Ειδικότερα, για τα Δικαστήρια εντός 
ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, το 
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ανα-
ζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοι-
χείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, 
επωνυμία.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021

 Ο Αναπληρωτής
Ο Υπουργός Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.20474/Α321 (2)
Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικής συνδρο-

μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 

από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε 

περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 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 
σεισμών 1981’’ και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμά-
των» (Α’ 203).

3. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματι-
κής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεις 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», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του 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 ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 
καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που 
έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/
Α325/28.08.2020 (Β’ 3775) κοινή υπουργική απόφαση.

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα 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 ”Οργα-
νισμός 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 με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Υποδομών 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 
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την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμο-
γή 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 της Κυβέρνησης 
και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέ-
σεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα 
των τριών υπογραφών» (Β’ 746).

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325/

28.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση πε-
ριοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 
της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
(Β’ 3775).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/Α321/
16.04.2020 «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέ-
γαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν 
πληγεί από πλημμύρες»[(Β’ 1577), διόρθωση σφάλματος 
(Β’ 1877)].

και επειδή:
- Με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325/

28.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση οριοθέτησης πε-

ριοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 
της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδο-
ση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συν-
δρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού 
Δικαιούχου Στεγαστική Συνδρομής για Ανακατασκευή, 
η οποία έληξε στις 8 Σεπτεμβρίου 2021.

- Σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργι-
κή απόφαση (κεφ. 2 παρ. 2.2) δίνεται εξουσιοδότηση 
στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρατεί-
νει την προθεσμία υποβολής των ως άνω αιτήσεων ως 
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 κτηρίων, αποφα-
σίζουμε:

Ορίζεται νέα προθεσμία, έως την 8η Σεπτεμβρίου 2022 
(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 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την 
έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής (Σ.Σ.) ή για τον καθορισμό δικαιούχου στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση 
ή αποπεράτωση κτηρίου.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρε-
σία, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η σχετική κοινή υπουρ-
γική 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, 16 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   

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