
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυ-
χολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-
2023 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 
ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

2 Παράταση ισχύος των Αδειών Επισκευής/Ενίσχυ-
σης χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής των 
δημόσιων σχολικών συγκροτημάτων που επλή-
γησαν από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 
και βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του 
τέως Δήμου Κεφαλονιάς της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

3 Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά 
με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλή-
γησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε 
περιοχές της Ελλάδας από τον Μάιο του 2021 έως 
τον Αύγουστο του 2021.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στη διόρθωση σφάλματος 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β’ 1532/2022).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.ΜΝΑΕ/111356/Δ4 (1)
Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυ-

χολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-

2023 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 

ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.». 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) της υποπαρ. 1β. του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199), όπως προ-
στέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-

σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114),

(β) της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 25 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142),

(γ) των περ. α’ και δ’ της παρ. 1, της περ. ε’ της παρ. 2 
και ιδίως της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 21), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σειςγια την έρευνακαι άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

(δ) του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

(ε) 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 (Α’ 133),

(στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

(ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

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

(ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3. Την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυ-
χολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την υπό στοιχεία Φ25α/36946/Δ4/08-03-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 135) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύσταση και 
συγκρότηση Ομάδας Εποπτών - Ψυχολόγων του Συλλό-
γου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) στο πλαίσιο επέκτα-
σης της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη 
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.”, με κωδικό ΟΠΣ 5010706, 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 
2014-2020”».

5. Την υπό στοιχεία 14423/27-9-2017 πρόσκληση (Κω-
δικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ57) (ΑΔΑ:ΩΒ1Υ465ΧΙ8-Ψ31) για 
την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ανάπτυξη 
της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας», 
στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Βελτίωση της Ποιότητας 
και της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστή-
ματος και της Δια Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την Αγορά 
Εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και στον 
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Βελτίωση της Ποιότητας και 
της Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήμα-
τος και της Δια Βίου Μάθησης - Σύνδεση με την Αγορά 
Εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

6. Την υπό στοιχεία 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι-
465ΧΙ8-ΘΧ3) απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 
«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μο-
νάδων ΕΠΑ.Λ.» και κωδ. ΟΠΣ 5010706 στο Ε.Π. «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

7. Την υπό στοιχεία 5094/ΓΔ4/01-09-2022 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/427/102816/B1/24-08-2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς με αυτήν καθορίζονται τα καθήκοντα 
και οι αρμοδιότητες των μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυ-
χολόγων που ασκούν τα καθήκοντά τους στις σχολικές 
μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της 
Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολι-
κών Μονάδων ΕΠΑ.Λ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης 
μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή 
στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» με 
κωδικό ΟΠΣ 5010706 του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, 
εφαρμόζεται παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των 
μαθητών/τριών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., η οποία υλοποιείται με 

την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.) που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων. 
Ως χρόνος διάρκειας ορίζεται το σχολικό έτος 2022-2023.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται 
κατ’ εφαρμογή της υποπαρ.  1β του άρθρου 17 του 
ν. 3699/2008.

Άρθρο 2
Καθήκοντα - Αρμοδιότητες ΠΕ23 Ψυχολόγων 
στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα 
ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Οι ψυχολόγοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πρά-
ξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» και ασκούν τα καθήκο-
ντά τους σύμφωνα με την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/
30-08-2017 (Β’ 3032) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότη-
τες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών 
Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Ειδικότερα, ο ψυχολόγος που απασχολείται στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»:

- Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές/τριες, 
οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν πα-
ρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό 
αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών/
τριών της Α’ ΕΠΑ.Λ., ανταποκρινόμενος ωστόσο, και σε 
ανάγκες μαθητών/τριών άλλων τάξεων. Σε περίπτωση 
που κρίνει ότι χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβα-
ση, παραπέμπει τον μαθητή - συνεργαζόμενος με τους 
γονείς του - σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της ευρύτερης 
κοινότητας.

- Ευαισθητοποιεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα 
δυναμικής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μα-
θητές/τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργα-
σίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, βιωματι-
κών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και βεβαίως 
προσωπικών συναντήσεων ψυχικής ενδυνάμωσης.

- Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους 
γονείς σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην 
οικογένεια σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων 
σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών 
εκδηλώσεων.

- Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα 
πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, συνερ-
γαζόμενος με:

α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση 
και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου,

β) σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
- Αποτυπώνει τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης της κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία 
τοπικών δικτύων υποστήριξης των ΕΠΑ.Λ.

- Συμβάλλει στη δικτύωση του σχολείου με άλλα σχολεία.
- Υποβάλλει τελική έκθεση, στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς, όπου περιγράφονται όλες οι δράσεις τις οποίες 
έχει οργανώσει, όλες οι ενημερώσεις - επαφές που έχουν 
γίνει καθώς και όλες οι πράξεις στις οποίες έχει προβεί, 
τηρώντας το απόρρητο και σεβόμενος τα προσωπικά 
δεδομένα των μαθητών/τριών ή των εκπαιδευτικών. Η 
έκθεση αυτή σκοπό έχει να προσδίδεται «συνέχεια» στο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50199Τεύχος B’ 4921/21.09.2022

έργο που επιτελείται από τον εκάστοτε ψυχολόγο και να 
αποτελεί μια σύνδεση με την επόμενη σχολική χρονιά 
για τον ψυχολόγο που θα προσληφθεί, σε περίπτωση 
που πρόκειται για διαφορετικά άτομα.

Η έκθεση υποβάλλεται στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και 
παραδίδεται από αυτόν στον ψυχολόγο που θα αναλάβει 
καθήκοντα την επόμενη σχολική χρονιά.

- Ο ψυχολόγος συμμετέχει ισότιμα με τους άλλους 
εκπαιδευτικούς στο Σύλλογο Διδασκόντων, αρκεί αυτό 
να μην παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του.

- Δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει καθήκοντα και αρ-
μοδιότητες διοικητικής φύσεως και σε καμία περίπτωση 
δεν του ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδα-
κτικό ή εξωδιδακτικό έργο (π.χ. εφημερίες, επιτηρήσεις, 
αναπληρώσεις κ.ά.).

Άρθρο 3 
Ειδικότερα καθήκοντα 
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, στην οποία το-
ποθετείται ο ψυχολόγος, οφείλει να λάβει μέριμνα ώστε 
να εξασφαλίσει ιδιαίτερο χώρο για την άσκηση των κα-
θηκόντων του ψυχολόγου, τέτοιον που να εξασφαλίζει 
την ιδιωτικότητα των συναντήσεων. Σε περίπτωση αδυ-
ναμίας εύρεσης πρόσθετου χώρου, ο Διευθυντής οφείλει 
να εξασφαλίσει στον ψυχολόγο δικό του γραφείο μέσα 
στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, με δυνατότητα 
αποθήκευσης και φύλαξης των αρχείων.

Άρθρο 4 
Επιμόρφωση ΠΕ 23 Ψυχολόγων

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» προβλέπει 
εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση για τους 
ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η 
οποία θα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. 284309/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/A321 (2)
Παράταση ισχύος των Αδειών Επισκευής/Ενί-

σχυσης χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-

μής των δημόσιων σχολικών συγκροτημάτων 

που επλήγησαν από τον σεισμό της 26ης Ιανου-

αρίου 2014 και βρίσκονται εντός των διοικητι-

κών ορίων του τέως Δήμου Κεφαλονιάς της Π.Ε. 

Κεφαλληνίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 3, της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρ-

θρου 19 της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιε-

χομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 
1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως 
ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 867/1979 (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. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις 
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των 
σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114).

4. Του τελευταίου εδάφιου 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).

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

6. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπε-
ραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216).

7. 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 δαπάνη, σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 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 ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

9. 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)».

10. 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), όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ. 46/2021 (Α’ 119).

11. 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).

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

13. Της υπ’ αρ. 312/20.09.2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
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«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

14. 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 628/Α325/05.02.2014 κοινή υπουρ-

γική απόφαση «Οριοθέτηση των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 257).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ.403/Α321/01.02.2017 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
τη σύνταξη μελετών επισκευής/ενίσχυσης καθώς και 
της διαδικασίας έγκρισης - έκδοσης των σχετικών αδει-
ών επισκευής/ενίσχυσης χωρίς χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής, των δημόσιων σχολικών συγκροτημάτων 
με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα 
οποία έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 26ης 
Ιανουαρίου 2014 και βρίσκονται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Κεφαλονιάς» (Β’ 613).

3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ.5028/Π.Ε./Α321/
22.02.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πλη-
γεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις» (Β’ 747, 
ΑΔΑ: Ψ4Μ9465ΧΘΞ- ΔΤ2).

4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/23/Α321/09.04.2019 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για 
την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από 
σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις» (Β’ 1395, ΑΔΑ: 
ΤΨ465ΧΘΞ- Χ64).

5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.9240/Α321/
17.05.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτηρίων 
από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις» (Β’ 2201, 
ΑΔΑ: Ψ5Θ8465ΧΘΞ-ΚΒΤ).

6. Το υπ’ αρ. 11956/2740/14.02.2022 έγγραφο του Αντι-
περιφερειάρχη των Περιφερειακών ενοτήτων Κεφαλλη-
νίας και Ιθάκης «Παράταση ισχύος των αδειών επισκευής 
των έξι σχολείων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, οι οποίες έληξαν 
στις 31-12-2021» (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 43585/15.02.2022).

7. Την υπό στοιχεία 88571/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/23.03.2022 
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτηρίων πληγέντων 
από τους σεισμούς στις: α) 26.1.2014 στις Περιφερειακές 
Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης και β) 7.8.2013 και 6.2.2014 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φω-
κίδας και Βοιωτίας» (Β’ 1476, ΑΔΑ:Ψ076465ΧΘΞ-41Λ).

8. Το υπ’ αρ. 14260/12.08.2022 έγγραφο του Δήμου 
Αργοστολίου «Παράταση ισχύος άδειας επισκευής σχο-
λείου του Δήμου Αργοστολίου Κεφαλληνίας».

9. Την υπ’ αρ. 1948/10.08.2022 απόφαση της Περιφε-
ρειάρχη Ιονίων Νήσων «1η Τροποποίηση της Πράξης 
“Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς, ενισχύσεις στο 

Κοργιαλένιο σχολικό κτίριο Αργοστολίου” με Κωδικό 
ΟΠΣ 5013931 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια 
Νησιά 2014-2020”».

10. Το υπ’ αρ. 262755/24.08.2022 διαβιβαστικό έγγρα-
φο από το γραφείο του Υφυπουργού Υποδομών.

και επειδή:
- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ’ αρ. 11956/

2740/14.02.2022 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η 
επισκευή τεσσάρων (4) σχολείων είναι σε εξέλιξη ενώ 
των άλλων δύο (2) δεν έχει ξεκινήσει.

- Με την υπό στοιχεία 88571/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/
23.3.2022 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών παρατάθηκε η ισχύς των αδειών επισκευ-
ής των κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 
26ης Ιανουαρίου 2014 στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, 
μέχρι 31.12.2022 (Β΄ 1476).

- Για το σχολικό συγκρότημα «Πρώην 2ο και 3ο Γυμνά-
σιο Αργοστολίου» είναι επιβεβλημένη η παράταση της 
ισχύος της υπό στοιχεία 65A/2017 Άδειας Επισκευής/
Ενίσχυσης πέραν της 31.12.2022, διότι αυτό προβλέπεται 
ρητά στους ειδικούς όρους της υπ’ αρ. 1948/10.08.2022 
απόφασης της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «1η Τρο-
ποποίηση της Πράξης “Αποκατάσταση βλαβών από 
σεισμούς, ενισχύσεις στο Κοργιαλένιο σχολικό κτίριο 
Αργοστολίου” με Κωδικό ΟΠΣ 5013931 στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020”».

- Με το υπ’ αρ. 14260/12.08.2022 έγγραφο ο Δήμος 
Αργοστολίου αιτείται την παράταση της ισχύος της προ-
αναφερόμενης Άδειας Επισκευής/Ενίσχυσης για τουλά-
χιστον 1 επιπλέον έτος ώστε να καταστεί δυνατή η δη-
μοπράτηση, συμβασιοποίηση και εκτέλεση του έργου, 
διαφορετικά θα απενταχθεί.

- Πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν 
προκληθεί στα δημόσια σχολικά συγκροτήματα του τέως 
Δήμου Κεφαλονιάς της Π.Ε. Κεφαλληνίας από τον σεισμό 
της 26ης Ιανουαρίου 2014, αποφασίζουμε:

Την παράταση της ισχύος των Αδειών Επισκευής/Ενί-
σχυσης χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής των 
δημόσιων σχολικών συγκροτημάτων που επλήγησαν 
από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 και βρίσκονται 
εντός των διοικητικών ορίων του τέως Δήμου Κεφαλο-
νιάς της Π.Ε. Κεφαλληνίας για ένα (1) επιπλέον έτος από 
την χορηγούμενη, στην υπό στοιχεία 88571/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/
Α321/23.3.2022 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών, παράταση, ήτοι έως 31.12.2023.

Η αίτηση κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών 
για χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών υποβάλ-
λεται, σε κάθε περίπτωση, εντός του χρόνου ισχύος της 
Άδειας Επισκευής/Ενίσχυσης.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/
οικ.403/Α321/01.02.2017 (Β’ 613) απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   
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 Αριθμ. 284274/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α321 (3)
Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετι-

κά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για 

την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που 

επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν 

σε περιοχές της Ελλάδας από τον Μάιο του 2021 

έως τον Αύγουστο του 2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

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

και συμπληρώσεως της από 28.07.78 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. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις 
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των 
σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114).

4. Του τελευταίου εδάφιου 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).

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

6. 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)».

7. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπε-
ραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216).

8. 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 δαπάνη, σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 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 ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

10. 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).

11. 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).

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

13. Της υπ’ αρ. 312/20-09-2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

14. 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).

15. Της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 απόφα-
σης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη 
σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών (Β’ 3019).

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11203/Α325/

09.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών 
και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατά-
σταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 20ης 
Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’  3077, διόρθω-
ση σφάλματος Β’4588, ΑΔΑ: 62ΡΨ465ΧΘΞ-3ΕΟ) όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Β’ 5773, ΑΔΑ: 
Ω5ΔΜ465ΧΘΞ-3Μ7).

2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/
17.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών 
και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκα-
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 
26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής 
και γ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολι-
κής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3863/19.8.2021, 
ΑΔΑ: ΩΚΑΡ465ΧΘΞ-ΙΡ1).

3. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13758/Α325/
20.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών 
και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την απο-
κατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) 
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της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και 
β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, 
Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 3905, διόρθωση 
σφάλματος Β’4588, ΑΔΑ: ΨΠΓΚ465ΧΘΞ-ΕΦ2) όπως αυτή 
συμπληρώθηκε (Β’ 13/2022, ΑΔΑ: ΩΦ12465ΧΘΞ-ΚΜ3).

4. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/
20.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών 
και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατά-
σταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής 
γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3898, διόρθωση σφάλματος Β’4588, 
ΑΔΑ: 96Ρ4465ΧΘΞ-ΖΧ2) όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε (Β’ 13/2022, ΑΔΑ: ΩΦ12465ΧΘΞ-ΚΜ3).

5. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16887/Α325/
22.11.2021 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών 
και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκα-
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 
12ης Αυγούστου 2021 σε περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) 
της 16ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής, γ) της 16ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέ-
ρειας Αττικής, δ) της 23ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 5564, ΑΔΑ: ΨΝ17465ΧΘΞ-5ΙΞ).

6. Την υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Υ. 842/18.08.2021 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπο-
δομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορή-
γησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη 
αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιο-
χές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και 
έως την 13η Αυγούστου 2021» (Β’ 3854), όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Υ. 926/17.09.2021 (Β’ 4339), 
Γ.Δ.Ο.Υ. 1073/09.12.2021 (Β’ 5882), Γ.Δ.Ο.Υ. 9/29.01.2022 
(Β’ 292) και Γ.Δ.Ο.Υ. 65/9.8.2022 (Β’ 4324) όμοιες αποφάσεις.

Kαι επειδή
- λήγουν οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για 

έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής 
Συνδρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού 
Δικαιούχου Στεγαστική Συνδρομής για Ανακατασκευή, 
για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων από τις 
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελλάδας 
από τον Μάιο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2021,

- πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν 
προκληθεί στα κτήρια από τις πυρκαγιές του θέματος,

- στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις δίνεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των ως άνω 
αιτήσεων ως δύο (2) έτη (κεφ. 2 παράγραφος 2.2),

- ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπο-
λείπεται του πλήθους των βλαβέντων κτηρίων,

- η προθεσμία στην οποία οι δικαιούχοι της πρώτης 
αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής υποχρε-
ούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο για τη χορή-
γηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση 
του πληγέντος κτιρίου τους από τις πυρκαγιές του Μα-
ΐου 2021 μέχρι και του Αυγούστου 2021 στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
έχει οριστεί με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 1073/9.12.2021 
απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας 
(Β’ 5882) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
65/9.8.2022 (Β’ 4324), αποφασίζουμε:

Α. Ορίζεται νέα προθεσμία, για την υποβολή αίτησης 
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση Άδειας 
Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) 
ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στε-
γαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή 
αποπεράτωση κτηρίου, από τους ιδιοκτήτες πληγέντων, 
από τις πυρκαγιές του Μαΐου 2021 μέχρι και του Αυγού-
στου 2021, κτηρίων, οι οποίοι δεν έχουν κριθεί δικαι-
ούχοι πρώτης αρωγής έναντι Στεγαστικής Συνδρομής, 
μέχρι δύο (2) έτη από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. των κά-
τωθι κοινών υπουργικών αποφάσεων, εφόσον άλλως δεν 
ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, και αναλυτικότερα:

i. μέχρι 13 Ιουλίου 2023, για τις πυρκαγιές της 20ης 
Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που οριοθετήθηκαν με 
την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11203/Α325/09.07.2021 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3077, διόρθωση σφάλμα-
τος Β’ 4588, ΑΔΑ: 62ΡΨ465ΧΘΞ-3ΕΟ),

ii. μέχρι 19 Αυγούστου 2023, για τις πυρκαγιές α) της 
26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
β) της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και 
γ) της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Ατ-
τικής της Περιφέρειας Αττικής, που οριοθετήθηκαν με την 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/17.08.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 3863, ΑΔΑ: ΩΚΑΡ465ΧΘΞ- ΙΡ1),

iii. μέχρι 23 Αυγούστου 2023, για τις πυρκαγιές α) της 
28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) 
της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λα-
κωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν με 
την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13758/Α325/20.08.2021 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3905, διόρθωση σφάλμα-
τος Β’4588, ΑΔΑ: ΨΠΓΚ465ΧΘΞ-ΕΦ2),

iv. μέχρι 20 Αυγούστου 2023, για τις πυρκαγιές α) αρ-
χής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της 
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Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που οριοθετήθηκαν με 
την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/20.08.2021 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3898, διόρθωση σφάλμα-
τος Β’4588, ΑΔΑ: 96Ρ4465ΧΘΞ-ΖΧ2) και

v. μέχρι 30 Νοεμβρίου 2023 για τις πυρκαγιές α) της 
12ης Αυγούστου 2021 σε περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) 
της 16ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής, γ) της 16ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρει-
ας Αττικής, δ) της 23ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας που οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16887/Α325/22.11.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 5564, ΑΔΑ: ΨΝ17465ΧΘΞ-5ΙΞ).

Β. Ορίζεται νέα προθεσμία μέχρι δύο (2) έτη από την 
ημερομηνία εκδήλωσης της κάθε πυρκαγιάς των προα-
ναφερόμενων κοινών υπουργικών αποφάσεων, για την 
υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού 
Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου, από τους ιδιο-
κτήτες πληγέντων, από τις πυρκαγιές του Μαΐου 2021 
μέχρι και του Αυγούστου 2021, κτηρίων, οι οποίοι έχουν 
κριθεί δικαιούχοι πρώτης αρωγής έναντι Στεγαστικής 
Συνδρομής.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία, συνοδευόμενες με 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, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
    Στη διόρθωση σφάλματος (Β’ 1532/2022) της υπό στοι-

χεία Κ.Γ./Δ9/Α/45101/24-12-2021 απόφασης του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών, που είχε δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 6349), διορθώνεται: 

από το εσφαλμένο: 
«στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερ/να Χανίων (Δ5/ΙΖ) 

4 υπάλληλοι» (σελ.80845, στίχ.31-32 εκ των άνω της 
αρχικής απόφασης όπως διορθώθηκε με την ανωτέρω 
διόρθωση σφάλματος), 

στο ορθό:
«στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αερ/να Χανίων (Δ5/ΙΖ) 

5 υπάλληλοι». 

 (Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας)   
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*02049212109220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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