
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 62415 (1)
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων ελά-

χιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόμα-

τος στέγασης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις 

για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών 
από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», πε-
ραιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 186),

2. τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), το άρθρο 22 
του ν. 4549/2018 (Α’ 105), το άρθρο 29 του ν. 4659/2020 
(Α’ 21), τα άρθρα 4, 9 και 15 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) και 
την παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4808/2021 (Α’ 101),

3. τις διατάξεις των άρθρων 3 και 15 του ν. 4472/2017 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίη-
ση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Με-
σοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74),

4. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

5. τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181),

6. 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),

7. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

8. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

9. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

10. την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

11. την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),

12. την υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/οικ.51352/2873/
16-12-2020 «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπο-
λογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Οικονομικού Έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΖΜΛ46ΜΤΛΚ),

13. την υπό στοιχεία 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020 από-
φαση «Διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ),

14. την υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23-7-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση των όρων και των 
προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Ελάχι-
στο Εγγυημένο Εισόδημα» (Β’ 3359), και τη διόρθωση 
σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’3554/2021,

15. την υπό στοιχεία Δ13/οικ.10747/256/6-3-2019 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος 
Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 792),

16. την υπ’ αρ. 25046/29-4-2021 υπουργική απόφαση 
«Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων του Ελάχι-
στου Εγγυημένου Εισοδήματος που εκδόθηκαν τον Αύ-
γουστο του έτους 2020» (Β’ 1836),

17. τις υπ’ αρ. 6802/29-7-2021 (ΑΔΑ: 6Σ9446ΜΤΛΒ-
52Ε), 6883/2-8-2021 (ΑΔΑ: Ψ78446ΜΤΛΒ-5ΩΥ), 7076/
3-8-2021 (ΑΔΑ: Ψ23Μ46ΜΤΛΒ-ΔΙΜ), 7089/3-8-2021 
(ΑΔΑ: ΡΨΕΒ46ΜΤΛΒ-ΔΗΜ), 7090/3-8-2021 (ΑΔΑ: 
96ΨΔ46ΜΤΛΒ-ΟΥΑ), 7092/3-8-2021 (ΑΔΑ: Ψ42Δ46ΜΤΛΒ-
7ΛΚ), 7169/4-8-2021(ΑΔΑ: 9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ), 13370/
5-8-2021(ΑΔΑ: ΩΖΜΑ46ΜΤΛΒ-5ΓΧ), 13373/5-8-2021 
(ΑΔΑ: 6Σ5646ΜΤΛ-ΞΗΧ), 13374/5-8-2021 (ΑΔΑ: ΡΥ-
ΟΒ46ΜΤΛΒ-19Λ), 7248/6-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΑ7Μ46ΜΤΛΒ -
ΘΒΣ), 7290/6-8-2021 (ΑΔΑ: ΕΟ4Δ46ΜΤΛΒ-Θ2Χ), 7294/
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7-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΦ946ΜΤΛΒ-1ΨΨ), 7403/10-8-2021 
(ΑΔΑ: 65Χ846ΜΤΛΒ-4ΕΕ), 7489/11-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΒΑ
46ΜΤΛΒ-ΣΔΧ), 7413/12-8-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΣΚ46ΜΤΛΒ-
5ΤΟ), 7490/12-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΞ3Μ46ΜΤΛΒ-1Δ0), 7491/
11-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΝ0Α46ΜΤΛΒ-9Ψ4), 7492/11-8-2021 
(ΑΔΑ: 9ΓΜΡ46ΜΤΛΒ-Χ77), 7494/11-8-2021 (ΑΔΑ: 93ΦΥ
46ΜΤΛΒ-Ε43), 7702/19-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ0Ω46ΜΤΛΒ-ΠΔ8) 
και 7704/19-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΗ6Ξ46ΜΤΛΒ-25Λ) αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

18. την υπ’ αρ. 61433/20-8-2021 «Εισηγητική Έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)»,

19. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του ΟΠΕΚΑ 
έτους 2021, καθώς είναι εντός της μηνιαίας εκτίμησης για 
την πληρωμή των δικαιούχων του κάθε προγράμματος,

20. την ανάγκη αποτροπής του κινδύνου διακοπής 
λήψης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του 
Επιδόματος Στέγασης από τους δικαιούχους τους, εξαι-
τίας των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από τις 
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν 
στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας, βάσει των αποφάσεων 
που μνημονεύονται ανωτέρω υπό τoν αριθμό 17, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρατείνεται για δύο (2) μήνες η ισχύς των εγκριτι-

κών αποφάσεων των προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυη-
μένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) 
και «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 
(Α’ 74) στις περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος τους, 
απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των δικαιούχων τον 
μήνα Αύγουστο και τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, αντίστοι-
χα, για την επανένταξή τους στα ανωτέρω προγράμματα.

2. Η παράταση της παρ. 1 χορηγείται εφόσον: α) δεν 
υποβληθεί νέα αίτηση για τη συνέχιση της χορήγη-
σης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του 
Επιδόματος Στέγασης εντός του Αυγούστου και του 
Σεπτεμβρίου 2021, αντίστοιχα, β) οι δικαιούχοι, σύμ-

φωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις της παρ. 1, διαμέ-
νουν στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δυνάμει των 
υπ’ αρ. 6802/29-7-2021 (ΑΔΑ: 6Σ9446ΜΤΛΒ-52Ε), 6883/
2-8-2021 (ΑΔΑ: Ψ78446ΜΤΛΒ-5ΩΥ), 7076/3-8-2021 (ΑΔΑ: 
Ψ23Μ46ΜΤΛΒ-ΔΙΜ), 7089/3-8-2021 (ΑΔΑ: ΡΨΕΒ46ΜΤΛΒ-
ΔΗΜ), 7090/3-8-2021 (ΑΔΑ: 96ΨΔ46ΜΤΛΒ-ΟΥΑ), 7092/
3-8-2021 (ΑΔΑ: Ψ42Δ46ΜΤΛΒ-7ΛΚ), 7169/4-8-2021(ΑΔΑ: 
9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ), 13370/5-8-2021(ΑΔΑ: ΩΖΜΑ46ΜΤ
ΛΒ-5ΓΧ), 13373/5-8-2021 (ΑΔΑ: 6Σ5646ΜΤΛ-ΞΗΧ), 13374/
5-8-2021 (ΑΔΑ: ΡΥΟΒ46ΜΤΛΒ-19Λ), 7248/6-8-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΑ7Μ46ΜΤΛΒ-ΘΒΣ), 7290/6-8-2021 (ΑΔΑ: ΕΟ4Δ
46ΜΤΛΒ-Θ2Χ), 7294/7-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΦ946ΜΤΛΒ-
1ΨΨ), 7403/10-8-2021 (ΑΔΑ: 65Χ846ΜΤΛΒ-4ΕΕ), 7489/
11-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΒΑ46ΜΤΛΒ-ΣΔΧ), 7413/12-8-2021 
(ΑΔΑ: 9ΕΣΚ46ΜΤΛΒ-5ΤΟ), 7490/12-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΞ3Μ
46ΜΤΛΒ-1Δ0), 7491/11-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΝ0Α46ΜΤΛΒ-
9Ψ4), 7492/11-8-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΜΡ46ΜΤΛΒ-Χ77), 7494/
11-8-2021 (ΑΔΑ: 93ΦΥ46ΜΤΛΒ-Ε43), 7702/19-8-2021 
(ΑΔΑ: ΩΤ0Ω46ΜΤΛΒ-ΠΔ8) και 7704/19-8-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΗ6Ξ46ΜΤΛΒ-25Λ) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτά-
κτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προ-
έκυψαν από τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν 
από τις 27 Ιουλίου 2021 έως και τις 19 Αυγούστου 2021, 
στις περιοχές που αφορούν οι ανωτέρω αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ   

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