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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (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 θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(Α  ́203).    

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 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 
νομισματικής, 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). 

ΘΕΜΑ: Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής 
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. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, 
β) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, γ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, δ) 24.5.2014 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ε) 7.11.2014 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στ)17.11.2015 σε περιοχές των Π.Ε. Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ζ) 15.2.2016 σε περιοχές της Π.Ε. Ηλείας. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
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5. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α  ́131). 
6. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και 
άλλες διατάξεις» (Α  ́112), όπως ισχύει. 

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

8. 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) και 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 επιπλέον δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ. 
628/Α325/05.02.2014  (Β’ 257), ΔΑΕΦΚ/ 986/Α325/7.2.2014 (Β’ 257), ΔΑΕΦΚ/οικ. 
1077/Α325/11.02.2014(Β’ 296), ΔΑΕΦΚ/οικ1234/Α325/29.12.14(Β’ 3561), 
ΔΑΕΦΚ/οικ.1228/Α325/29.12.2014 (B΄ 3652). ΔΑΕΦΚ/οικ 1273/Α325/31.12.14 (Β’ 21), ΔΑΕΦΚ/οικ. 
418/Α325/29.01.2016 (B’ 417), και ΔΑΕΦΚ/2894/Α325/12.07.16 (Β’ 2473) κοινών υπουργικών 
αποφάσεων. 

9. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 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). 

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 Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β 2́901). 

12. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του 
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα 
των τριών υπογραφών» (Β  ́746). 
 

Β. Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αριθ. οικ. 3955/Α321/18.9.2013 (Β’ 2404) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τo σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθ.  οικ. 6953/Α321/5.8.2014 (Β’ 2248) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων  

2. Την υπ’ αριθ. 628/Α325/05.02.2014  κοινή Υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 257). 

3. Την υπ’ αριθ.  οικ. 986/Α325/7.2.2014 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» (Β’ 257). 

4. Την υπ’ αριθ. οικ. 1077/Α325/11.02.2014  (Β’ 296) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τους σεισμούς 
της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας» με την οποία καταργήθηκε η με αριθ. Υ.Α.Σ. 3670/Α325/ 30.8.2013 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για 
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από το σεισμό της 7ηςΑυγούστου 2013 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας» (B’ 2215). 
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5. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ1234/Α325/29.12.14 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση 
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» (Β’ 
3561) 

6. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ.1228/Α325/29.12.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών Μεταφορών 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» (B΄ 3652). 

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 1578/Α321/21.02.2014 (Β’ 456) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθ. οικ. 3042/Α321/20.3.2014 (Β’ 765) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων. 

8. Την υπ’ αριθ. οικ 1273/Α325/31.12.14 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και 
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια, μη επαγγελματικής 
χρήσης, από τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 21) . 

9. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ1261/A321/12.03.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για 
ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων 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 περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.» (Β’ 492)  

10. Τις υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/510/Α321/17.3.2015 (Β’ 472), ΔΑΕΦΚ/οικ166/Α321/18.1.2016 (Β’ 216) , 
ΔΑΕΦΚ/οικ4094/Α321/09.09.2016 (Β’ 3029)   κοινές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες παρατάθηκαν 
οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής 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, Φωκίδας και Βοιωτίας, έως τις 31.12.2015 

11. Την υπ’ αριθ.  ΔΑΕΦΚ/οικ2792/Α321/22.6.2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας» (Β’ 1348) . 

12. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 418/Α325/29.01.2016 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 Δυτικής Ελλάδας» (B’ 
417) 

13. Την υπ’ αριθ.  ΔΑΕΦΚ/οικ 1590/A321/31.03.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής 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 Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
» (Β’ 959). 

14. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 3562/Α321/30.8.2017 υπουργική απόφαση με θέμα: «Παράταση 
προθεσμίας 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 
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της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», με την οποία παρατείνεται η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για 
την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων έως τις 22.8.2018(Β’ 3026). 

15. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/2894/Α325/12.07.16 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» (Β’ 2473). 

16. Την υπ’ αριθ. οικ 4157/A321/14.09.2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. » (Β’ 3070) 

17. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 3562/Α321/30.8.2017 υπουργική απόφαση με θέμα: «Παράταση 
προθεσμίας 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 Δυτικής Ελλάδας», με την οποία παρατείνεται η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για 
την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων έως τις 22.8.2018(Β’ 3026). 

18. Την υπ’ αριθ.  ΔΑΕΦΚ/οικ 3617/Α321/01.09.2017 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Ορισμός νέας 
προθεσμίας 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 Περιφερειακών 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 Βοιωτίας, ζ)  24.5.2014 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής 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 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ι) 7.11 2014 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.» (Β’ 3263)  , έως τις 
31.12.2017. 

19. Την με αρ.πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 8871/Α362/2.8.2018 με θέμα «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
που επλήγησαν από τον σεισμό της 15Ης Φεβρουαρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» 

20. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ4207/Α362/16-4-2018 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 περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, (Β’ 1439) έως τις 31.12.2018. 

21. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ /11139/Α321/7.2.2020 με θέμα «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής 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. Ρεθύμνου 
και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, β) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης, γ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και 
Βοιωτίας, δ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ε) 
7.11.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στ)17.11.2015 σε περιοχές των Π.Ε. 
Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ζ) 15.2.2016 σε περιοχές της Π.Ε. Ηλείας» (Β’ 504). 

22. Το υπ’ αριθ. οικ.12269/3157/17.2.2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης με θέμα «Ορισμός νέας προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής, β) Παράταση επιδότησης ενοικίου & γ) Παράταση ισχύος αδειών επισκευής» 
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Και επειδή 

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

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

• έχουν παρέλθει τα τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία των συμβάντων του θέματος, σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς (ΕΕ) με αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-06-2014, p. 
1-78), με αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL193, 01-07-2014, p. 1-75) και με αριθ. 
1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L369, 24-12-2014, p. 37-63), δεν υπάρχει 
δυνατότητα χορήγησης παράτασης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών  σε 
κτήρια που ανήκουν σε επιχείρηση (δηλαδή κτηρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρεία ή σε 
φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε αυτά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ορίζεται νέα προθεσμία, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της 
παρούσας σε   ΦΕΚ), υποβολής 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 Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας,  

• τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές 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 Δυτικής Ελλάδας,  

• τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφερείας Ιονίων Νήσων και β) της Περιφερειακής 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 παρούσα απόφαση, προθεσμίας, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση 

Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής. 

ii. για χορήγηση (β) και (γ) δόσης στεγαστικής συνδρομής (εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις 

προβλέπεται χορήγηση γ’ δόσης) επισκευής και ανακατασκευής, αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης 

iii. για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής, που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, 

εκτός αν για τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία βάσει των ισχυουσών 

αποφάσεων.  

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησης της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) 

1.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
α)Γρ. Υπουργού  
         (τηλ. γραμματείας: 210 65 08 930, e-mail: protokollo-ypourgou@yme.gov.gr ) 
      β)Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών  
         (Tηλ.: 210-6508862,-3, E-mail: ggy@yme.gov.gr ) 
      γ)Γρ. Γεν. Δ/νσης  Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
         (τηλ.: 210 6411902, e-mail: gdaefk@ggde.gr) 
      δ) Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.,  e-mail: daefkbe@ggde.gr 
      ε) Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε. e-mail: daefkde@ggde.gr 
     στ)Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
            Δ/νση Προϋπ/σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
           Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων  
             τηλ. 213 13 08 370,   e-mail: n.sakellariou@yme.gov.gr 
  ζ)Γρ. Τύπου,  e-mail: press@yme.gov.gr 

2.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου   
α)  Γρ. Γεν. Γραμματέα  
(τηλ. γραμματείας: 2610 490332, e-mail: gg@apd-depin.gov.gr   ) 
β). Τ.Α.Σ. Ν. Κεφαλληνίας, τηλ. γραμματείας: 2671094418, e-mail: taskefalonias@5054.syzefxis.gov.gr  
γ)   ΤΑΣ Ν. Αχαΐας, email: taspatr@otenet.gr   
δ) ΤΑΠ Ν ΗΛΕΊΑΣ email : tappyrg1@otenet.gr  

3.   Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
         Γρ. Περιφερειάρχη (Γραμματεία: 2661039606 e-mail: pin@pin.gov.gr ) 

4.  Δήμο Κεφαλονιάς (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες) 
Δήμαρχος (τηλ. γραμματείας: 2671022933  e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr ) 

5.  Δήμο Ιθάκης (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες) 
Δήμαρχος (τηλ. γραμματείας: 2674033032  e-mail: d.stanitsas@ithaki.gr) 

6.  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  
 Γρ. Περιφερειάρχη (τηλ. γραμματείας: 2231352601-2  e-mail: periferiarxis@pste.gov.gr ) 

7.  Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας  
 Γρ. Αντιπεριφερειάρχη (τηλ. γραμματείας: 2231351200-2  e-mail: pe.fth@pste.gov.gr ) 

mailto:protokollo-ypourgou@yme.gov.gr
mailto:ggy@yme.gov.gr
mailto:gdaefk@ggde.gr
mailto:daefkbe@ggde.gr
mailto:daefkde@ggde.gr
mailto:n.sakellariou@yme.gov.gr
mailto:press@yme.gov.gr
mailto:gg@apd-depin.gov.gr
mailto:taskefalonias@5054.syzefxis.gov.gr
mailto:taspatr@otenet.gr
mailto:tappyrg1@otenet.gr
mailto:pin@pin.gov.gr
mailto:dimarxos@kefallonia.gov.gr
mailto:d.stanitsas@ithaki.gr
mailto:periferiarxis@pste.gov.gr
mailto:pe.fth@pste.gov.gr
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8.  Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές –Τοπικές Κοινότητες)  

Γρ. Δημάρχου (τηλ. γραμματείας: 2234350316  e-mail: p.karali@dimos-amfiklias-elatias.gr ) 

9.  Δήμο Μώλου –Αγ. Κωνσταντίνου (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές –Τοπικές 
Κοινότητες)  

 Γρ. Δημάρχου (τηλ. γραμματείας: 2235022300  e-mail: kvourla@hol.gr ) 

10. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας  
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη  
(τηλ. γραμματείας: 2265350656 e-mail: e.katsagounos@pste.gov.gr )  

11.  Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας  
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
(τηλ. γραμματείας: 2261350303 e-mail: f.papathoma@pste.gov.gr ) 

12. Δήμο Λεβαδέων (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές –Τοπικές Κοινότητες)  
Γρ. Δημάρχου (τηλ. γραμματείας: 2261350801 e-mail: grtypou@livadia.gr ) 

13. Δήμο Ορχομενού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές –Τοπικές Κοινότητες)  
 Γρ. Δημάρχου (τηλ. γραμματείας: 2261351101 e-mail: aperlepe@orchomenos.gr ) 

14. Δήμο Λευκάδας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες) 
Γραφείο Δημάρχου ( τηλ γραμματείας 26453 60500, e-mail: kodra25514@gmail.com ) 

15.   Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Γρ. Περιφερειάρχη (email: grafeio.pde@pde.gov.gr ) 

16. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας  
   Γρ. Αντιπεριφερειάρχη (email: gr.alexopoulos@pde.gov.gr 

17.      Δήμο Αιγιαλείας  
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές Ενότητες) 
 Γρ. Δημάρχου (τηλ γραμματείας: 26913 60603, email: mayor@aigialeia.gov.gr )  

18. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (email: anti@aitnia.pde.gov.gr ) 

19. Δήμος Αμφιλοχίας (για ενημέρωση των πληγέντων) ( email: dimamfil@otenet.gr  ) 

20. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδας   
Γρ. Γεν. Γραμματέα  

      (τηλ. γραμματείας: 24613 50 116-7,  e-mail: gg@apdhp-dm.gov.gr ) 

21. Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης  
Γρ. Προϊσταμένου 
(τηλ. γραμματείας: 24613 50 186, e-mail: taskozanis@gmail.com ) 

22. Δήμο Δελφών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές –Τοπικές Κοινότητες)  
Γρ. Δημάρχου (τηλ. γραμματείας: 2265350027 e-mail:  mayor@delphi.gov.gr ) 

23. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
      Γρ. Περιφερειάρχη  e-mai:  pv@pvaigaiou.gov.gr  

24. Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου 
        Γρ. Περιφερειάρχη  

25. Δήμο Λήμνου 
       Γρ. Δημάρχου 

26. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Γρ. Περιφερειάρχη (τηλ: 25313 52100, e-mail: periferiarxis@pamth.gov.gr  ) 

27. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
       Γρ. Αντιπεριφερειάρχη (τηλ 25513 50499, e-mail:  antipevrou@pamth.gov.gr ) 

28. Δήμο  Αλεξανδρούπολης (email: dimarxos@alexpolis.gr ) 
       (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες) 

29. Δήμο Διδυμότειχου (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες) 
        Γρ. Δημάρχου (τηλ: 25533, e-mail: mayor@didymoteicho.gr ) 

30. Δήμο Σουφλίου (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες) 
        Γρ. Δημάρχου (τηλ :25543 50100, email: dim@0890.syzefxis.gov.gr ) 

31. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
        Γρ. Περιφερειάρχη (email: grafeio.pde@pde.gov.gr ) 

32. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας  
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη (email: gr.alexopoulos@pde.gov.gr )  

33. Δήμο Αιγιαλείας  
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mailto:kvourla@hol.gr
mailto:e.katsagounos@pste.gov.gr
mailto:f.papathoma@pste.gov.gr
mailto:grtypou@livadia.gr
mailto:aperlepe@orchomenos.gr
mailto:kodra25514@gmail.com
mailto:grafeio.pde@pde.gov.gr
mailto:gr.alexopoulos@pde.gov.gr
mailto:mayor@aigialeia.gov.gr
mailto:anti@aitnia.pde.gov.gr
mailto:dimamfil@otenet.gr
mailto:gg@apdhp-dm.gov.gr
mailto:taskozanis@gmail.com
mailto:mayor@delphi.gov.gr
mailto:pv@pvaigaiou.gov.gr
mailto:periferiarxis@pamth.gov.gr
mailto:antipevrou@pamth.gov.gr
mailto:dimarxos@alexpolis.gr
mailto:mayor@didymoteicho.gr
mailto:dim@0890.syzefxis.gov.gr
mailto:grafeio.pde@pde.gov.gr
mailto:gr.alexopoulos@pde.gov.gr
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  (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές Ενότητες) 
   Γρ. Δημάρχου (τηλ γραμματείας: 26913 60603, email: mayor@aigialeia.gov.gr )  

34. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  
  α)Γρ. Αντιπεριφερειάρχη (τηλ. 26213-60500, Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεωργόπουλος  
     e-mail : g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr) 

35. Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστενών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Τοπικές   
Κοινότητες) 
 (Τηλ.  2625-360025, 26250-23766,  e-mail : dkresten@otenet.gr  ) 

36. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Τοπικές   Κοινότητες) 
  (τηλ. 26240-29075, e-mail: dolympia@otenet.gr  ) 

37. Δήμος Ζαχάρως (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις πληγείσες Δημοτικές ή Τοπικές   
Κοινότητες) 
  (τηλ. 26253-60304, e-mail: dzaxaro1@otenet.gr  ) 

38. Περιφέρεια Κρήτης Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
Τηλ  : 2813 410201,  e -mail: ppheraklio@crete.gov.gr  

39. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χανίων 
Τηλ :28213 40130, e-mail: pol prostasia@crete.gov.gr  

40. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Ρεθύμνου 
Τηλ: 28310 40711,  e-mail: votsoglou@crete.gov.gr         

41. Πολιτική Προστασία ΠΕ Ηρακλείου 
Τηλ 28134410201,  email: eleniploumidi@crete.gov.gr          

42.   Δήμο Ρεθύμνου   
         ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

   Τηλ : 2831341301-5,    e-mail: dimos@rethymno.gr    

43.   Δήμο Χανίων 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Τηλ : 28213-41767,  e-mail: dimos@chania.gr  

44. Ένωση  Ελληνικών Τραπεζών 
τηλ.: 210 33 86 472, e-mail: hba@hba.gr 

45. Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 
 τηλ.: 210 36 36 311, e-mail: secretary@este.gr 

46. Τράπεζα της Ελλάδος 
 τηλ.: 210 32 02 049, e-mail: sec.secretariat@bankofgreece.gr 

47. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
      τηλ.: 213 21 16 190, e-mail: tpd@tpd.gr 

48.  ΕΛ.ΤΑ. 
Δ/νση Περιουσίας, Γρ. Δ/ντή 

     τηλ.: 210 33 53 346, e-mail: A.kokkinos@elta-net.gr 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.  Χ.Α. 
2.  Φακ. Διευθυντή/Α 
3.  Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού & Μελετών  (Α) (3) 
4.  Τμήμα  Προγραμματισμού Αποκατάστασης & Εκπαίδευσης  (Β) 
 (με την παράκληση να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους) 
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