
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ /11139/Α321 
Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-

μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια 

που επλήγησαν από τον σεισμό της α) 12.10.2013 

σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύ-

μνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρή-

της, β) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης, γ) 7.8.2013 και 6.2.2014 

σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώ-

τιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, δ) 24.5.2014 σε πε-

ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερει-

ακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολι-

κής Μακεδονίας - Θράκης, ε) 7.11.2014 σε πε-

ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στ) 

17.11.2015 σε περιοχές των Π.Ε. Λευκάδας, Κε-

φαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων και της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περι-

φέρειας Δυτικής Ελλάδας και ζ) 15.2.2016 σε πε-

ριοχές της Π.Ε. Ηλείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α΄ 24), 1048/1980 
(Α΄ 101), 1133/1981 (Α΄54) και 1190/1981 (Α΄ 203).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.3.1981 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1190/1981 (Α΄ 203) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
ν. 2412/1996 (Α΄ 123), «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3, του ν. 1283/1982 
(Α΄ 114) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανει-
οδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων 
θεμάτων».

4. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες δι-
ατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 
(Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επι-
βατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και 
το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Το π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της 
υπ’ αριθμ. Υ2/9.7.2019 (Β΄ 2901) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις του π.δ 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, 
συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 33496/60549/30.7.2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ./506) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμ-
ματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών.

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 78967/3.11.2017 απόφαση του 
υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών».

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 86844/5.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών».

13. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) 
κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Ανα-
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πληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικη-
τικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών».

14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3955/Α321/18.9.2013 (Β΄ 2404) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση 
και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τo σεισμό της 
7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας», όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 6953/
Α321/5.8.2014 (Β΄ 2248) απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων

15. Την υπ’ αριθμ. 628/Α325/5.2.2014 (Β΄ 257) κοινή 
Υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτήρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

16. Την υπ’ αριθμ. οικ. 986/Α325/7.2.2014 (Β΄ 257) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός πιστωτικών 
διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτήρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις 
Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

17. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1077/Α325/11.2.2014 (Β΄ 296) 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιο-
χών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτήρια από τους σεισμούς της 7ης Αυγού-
στου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιω-
τίας» με την οποία καταργήθηκε η με αριθμ. Υ.Α.Σ. 3670/
Α325/30.8.2013 (B΄ 2215) κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα 
«Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για 
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από το σεισμό 
της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας».

18. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ1234/Α325/29.12.2014 
(Β΄ 3561) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέ-
τηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τον σεισμό 
της 24ης Μαΐου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκη».

19. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.1228/Α325/29.12.2014 
(B΄ 3652) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών Με-
ταφορών και Δικτύων, με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών 
και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτήρια από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 
2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου 
και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης».

20. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1578/Α321/21.2.2014 (Β΄ 456) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση 
και επισκευή κτηρίων πληγέντων από το σεισμό της 

26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης», όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 3042/
Α321/20.3.2014 (Β΄ 765) απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

21. Την υπ’ αριθμ. οικ 1273/Α325/31.12.2014 (Β΄ 21) 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση πε-
ριοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια, μη επαγγελμα-
τικής χρήσης, από τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».

22. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ1261/A321/12.3.2015 
(Β΄ 492) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Προθεσμίες και διαδικασία 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πλη-
γέντων από τo σεισμό α) της 9ης Αυγούστου 2013 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας β) της 
12ης Οκτωβρίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων γ) της 24ης 
Μαΐου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Λήμνου και Έβρου δ) στις 22 Αυγούστου 2014 σε περι-
οχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.».

23. Τις υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/510/Α321/17.3.2015 (Β΄ 
472), ΔΑΕΦΚ/οικ166/Α321/18.1.2016 (Β΄ 216), ΔΑΕΦΚ/
οικ4094/Α321/9.9.2016 (Β΄ 3029) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις με τις οποίες παρατάθηκαν οι προθεσμίες 
υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστι-
κής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 
στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φω-
κίδας και Βοιωτίας, έως τις 31.12.2015.

24. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ2792/Α321/22.6.2015 
(Β΄ 1348) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέ-
γαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων 
από τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.».

25. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 418/Α325/29.1.2016 (B΄ 
417) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από το σεισμό της 
17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας.».

26. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 1590/A321/31.3.2016 (Β΄ 
959) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον 
σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης της Περιφερείας Ιονίων Νήσων και β) της Περι-
φερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος.».
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27. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 3562/Α321/30.8.2017 
(Β΄ 3026) υπουργική απόφαση με θέμα: «Παράταση προ-
θεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 
17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας», με την οποία παρατείνεται η χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
πληγέντων κτηρίων έως τις 22.8.2018.

28. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2894/Α325/12.7.2016 (Β΄ 
2473) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 
15ης Φεβρουαρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».

29. Την υπ’ αριθμ. οικ 4157/A321/14.9.2016 (Β΄ 3070) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον 
σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σε περιοχές της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.».

30. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 3562/Α321/30.8.2017 
(Β΄ 3026) υπουργική απόφαση με θέμα: «Παράταση προ-
θεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 
17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας», με την οποία παρατείνεται η χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
πληγέντων κτηρίων έως τις 22.8.2018.

31. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 3617/Α321/1.9.2017 (Β΄ 
3263) κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός νέας προ-
θεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 
α) 15.2.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, β) 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περι-
φερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, γ) 9.8.2013 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
δ) 12.10. 2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. 
Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, 
ε) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης, στ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιω-
τίας, ζ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης, η) 22.8.2014 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, θ) 25.10.2014 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδος, ι) 7.11 2014 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας.», έως τις 31.12.2017.

32. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 8871/Α362/
2.8.2018 με θέμα «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που 
επλήγησαν από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016, 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

33. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ4207/Α362/16.4.2018 
(Β΄ 1439) Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια (εκτός κτηρίων 
που ανήκουν σε επιχείρηση) που επλήγησαν από τον 
σεισμό της α) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, β) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περι-
οχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας 
και Βοιωτίας, έως τις 31.12.2018.

34. Το υπ’ αριθμ. οικ1596/11.12.2018 (αριθμ. πρωτ. 
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 14947/18.12.2018) έγγραφο του ΤΑΣ Κεφαλ-
ληνίας, για παράταση προθεσμιών για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πλη-
γέντων από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 στην 
Λευκάδα.

35. Το υπ’ αριθμ. 46/14.12.2018 (αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-
ΚΕ 14811/17.12.2018) έγγραφο του τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας Ν.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, για παράταση 
προθεσμιών για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπερά-
τωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό 
της 17ης Νοεμβρίου 2015 στην Λευκάδα.

36. Το υπ’ αριθμ. οικ 35/24.1.2019 (αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-
ΚΕ 1225/30.1.2019) έγγραφο του ΤΑΣ Κεφαλληνίας, για 
παράταση προθεσμιών για ανακατασκευή, αυτοστέγα-
ση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από 
τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά.

37. Το υπ’ αριθμ. οικ 194/5.2.2019 (αριθμ. πρωτ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 1747/12.2.2019) έγγραφο του ΤΑΣ Ν. Αχαΐας 
για παράταση προθεσμιών για ανακατασκευή, αυτοστέ-
γαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων 
από τον σεισμό της 7.11.2014 σε περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
και τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές 
α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

38. Το υπ’ αριθμ. 414/28.5.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα 
του Τμήματος Συντονισμού, Σχεδιασμού και Μελετών 
της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ.

39. Το με αριθμ. πρωτ. ΤΑΠ Ν. Ηλείας οικ1437/15.11.2019 
(αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 11586/18.11.2019) έγγραφο για 
παράταση προθεσμιών συμπλήρωσης δικαιολογητικών 
για τους φακέλους που έχουν ήδη κατατεθεί προκειμέ-
νου οι ιδιοκτήτες να αποκαταστήσουν τα κτήρια τους 
που υπέστησαν βλάβες μετά τον σεισμό στις 15 Φεβρου-
αρίου 2016 σε περιοχές της Π.Ε. Ηλείας.

40. Το υπ’ αριθμ. ΔΝΣα/79860/Φ Ν 456 ε/1.11.2019 
έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού 
(αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε. 11139/5.11.2019).

41. Το υπ’ αριθμ. οικ 796199/30.10.2019 έγγραφο του 
Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών 
Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δη-
μοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
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κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε 11063/1.11.2019).

και επειδή
• σημαντικός αριθμός φακέλων που έχουν υποβληθεί 

παρουσιάζουν ελλείψεις οι οποίες πρέπει να συμπλη-
ρωθούν,

• υπολείπεται σημαντικός αριθμός κατεδαφίσεων των 
επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων από τον σεισμό της 
26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κε-
φαλληνίας και Ιθάκης, των οποίων την κατεδάφιση έχει 
αναλάβει ο Δήμος Κεφαλονιάς και ως εκ τούτου έχει 
καθυστερήσει σημαντικά η διαδικασία ανακατασκευής 
των κτηρίων,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, από 
τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων από τον σεισμό της 
12ης Οκτωβρίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2017, μετά και από τις προαναφερόμενες 
παρατάσεις,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων, από τους σει-
σμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 
2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώ-
τιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2018, μετά και από τις προαναφερόμενες παρατάσεις,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων από τον σεισμό 
της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, 
μετά και από τις προαναφερόμενες παρατάσεις,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τον σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λήμνου και Έβρου, έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2017, μετά και από τις προαναφερόμενες 
παρατάσεις,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, μετά 
και από τις προαναφερόμενες παρατάσεις,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων από τον σεισμό 
της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της 
Περιφερείας Ιονίων Νήσων και β) της Περιφ. Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος, 
έληξε στις 22 Αυγούστου 2018 μετά και από την προα-
ναφερόμενη παράταση,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από το σεισμό 
της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
έληξε στις 10 Αυγούστου 2019, μετά την προαναφερό-
μενη παράταση,

• έχουν παρέλθει τα τέσσερα (4) χρόνια από την ημε-
ρομηνία των συμβάντων του θέματος, σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς (ΕΕ) με αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.6.2014, p. 1-78), με αριθμ. 
702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL193, 
1.7.2014, p. 1-75) και με αριθμ. 1388/2014 της Επιτροπής 

της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L369, 24.12.2014, p. 37-63), 
δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης παράτασης στεγα-
στικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτήρια που ανήκουν σε επιχείρηση (δηλαδή κτηρί-
ων που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρεία ή σε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε 
αυτά), αποφασίζουμε:

Ορίζεται νέα προθεσμία, ενός (1) έτους (αρχής γενο-
μένης από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ), υπο-
βολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
από τους ιδιοκτήτες κτηρίων, εκτός των κτηρίων που 
ανήκουν σε επιχείρηση, πληγέντων από:

• τον σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και 
Χανίων,

• τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φε-
βρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας,

• τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης,

• τον σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λήμνου και Έβρου,

• τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας,

• τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές 
α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνί-
ας και Ιθάκης της Περιφερείας Ιονίων Νήσων και β) της 
Περιφ. Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφερείας 
Δυτικής Ελλάδος,

• τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

i. για χορήγηση έγκρισης στεγαστικής συνδρομής για 
ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση για τις 
περιπτώσεις που έχει λήξει η αντίστοιχη προθεσμία ή 
πρόκειται να λήξει εντός της τασσόμενης, με την παρού-
σα απόφαση, προθεσμίας, με την προϋπόθεση ότι έχει 
εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής,

ii. για χορήγηση (β) και (γ) δόσης στεγαστικής συνδρο-
μής (εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται 
χορήγηση γ’ δόσης) επισκευής και ανακατασκευής, αυ-
τοστέγασης ή αποπεράτωσης,

iii. για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επι-
σκευής, που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα,

εκτός αν για τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται μεταγε-
νέστερη προθεσμία βάσει των ισχυουσών αποφάσεων.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 
διαδικασιών χορήγησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

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