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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 28.7.1978 Πράξεως 

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» (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» (Α’ 203). 

3. 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). 

4. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131). 
5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄184)». 

6. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και το άρθρο 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 στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-

Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 (Β’ 2133), κοινή υπουργική απόφαση. 
7. 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 

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την 
αποκατάσταση κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020 και βρίσκονται 
εντός των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου που έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2133). 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Αθήνα,    16 Νοεμβρίου   2021 
Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / οικ. 20473  /Α321    
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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)». 

8.  Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), καθώς και του π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Α’151)» (Α’119). 

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901). 

10. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών , Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155). 
11. Της υπό στοιχεία 312/20-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο 
Καραγιάννη» (Β΄4346). 

12. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-6-2014, p. 1-78) 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50). 

13. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1-7-2014, p. 1-75) 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε 
αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30). 

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, p. 
37-63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44). 

15. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι 
του Κανονισμού υπ’ αρ. 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού υπ’ αρ. 
1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης». 

16. 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 υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Οριοθέτηση 

περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 
21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Β’ 2133). 

2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 5419/Α321/17.07.2020 υπουργική απόφαση με θέμα: «Προθεσμίες και 
διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή 
κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Β’ 3204). 

3. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 13916/Α321/11.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Ορισμός 
νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση έκθεσης αυτοψίας σε κτήρια που 
έχουν πληγεί από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, 
Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου και της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β’ 3826). 

4. Το με αρ. πρωτ. 11540/29.10.2021 αίτημα του Δήμου Πάργας, για χορήγηση παράτασης στις οριζόμενες, στην 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2133), προθεσμίες 
υποβολής αίτησης καθορισμού δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων 
κτηρίων. 

και επειδή 
 Για την επισκευή των κτηρίων στις περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου που έχουν πληγεί από τον σεισμό 

της 21ης Μαρτίου 2020 και έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 

κοινή υπουργική απόφαση, η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απ’ ευθείας έκδοση 
άδειας επισκευής, λήγει στις 3 Δεκεμβρίου 2021. 
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 Στις πληγείσες από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020 περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου που έχουν 
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση, η 
προθεσμία του ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας του κτηρίου ή του 
Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) για την υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή, σε 
πολλές περιπτώσεις, έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει. 

 Σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση  (κεφ. 2 
παράγραφος 2.3) δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει τις 
προθεσμίες υποβολής των ως άνω αιτήσεων έως δύο (2) έτη. 

 Ορίστηκε νέα προθεσμία υποβολής αίτησης για διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση έκθεσης αυτοψίας σε 
πληγέντα, από τον σεισμό της  21ης Μαρτίου 2020, κτήρια, έως τη 17η Νοεμβρίου 2021.   

 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.  

 Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των βλαβέντων κτηρίων.  
  

 
Ορίζεται νέα προθεσμία, έως την 3η Δεκεμβρίου 2022 (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας σε 
Φ.Ε.Κ.), εντός της οποίας, εφόσον άλλως δεν ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι, για την 
αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων τους από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες έχουν 
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση, για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) ή για τον 
καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου. 
 
Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις. 
 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, 
καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησής της. 
 
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
              

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  

 
 
 

                                                                                       ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) 
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
     α) Γρ. Υφυπουργού  
          Tηλ. γραμματείας: 210 65 08 857, E-mail: yfyp.yp@yme.gov.gr 
      β) Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών  
         Tηλ.: 210 65 08 862, -863, E-mail: ggy@yme.gov.gr  
      γ) Γενική Δ/νση  Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
          Tηλ.: 210 6411902, E-mail: gdaefk@ggde.gr  
     δ) ΔΑΕΦΚ-ΒΕ  
          τηλ : 2310 424027, E-mail: daefkbe@ggde.gr  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
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      ε) Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
          Δ/νση Προϋπ/σμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
         Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων, τηλ. 213 13 08 370,         
         E-mail1: n.sakellariou@yme.gov.gr, E-mail2: g.georgopoulos@yme.gov.gr  
     στ) Γρ. Τύπου  
          E-mail: press@yme.gov.gr  
     ζ) Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης (Δ6) 
            Ε-mail: dipa@ggde.gr  
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
     Γρ. Περιφερειάρχη 
     Τηλ: 26510 26230, 26510 27392, Ε-mail: periferiarxis@php.gov.gr  
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
     α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
          Τηλ.: 2682360200-202, Ε-mail: s.ioannou@php.gov.gr  
     β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
          Τηλ.: 26820 89012, E-mail: a.seitaniotis@php.gov.gr  
4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τις πληγείσες Δημοτικές και Τοπικές 
     Κοινότητες) 
     Γρ. Δημάρχου 
     Τηλ.: 26840 4100 & 2684360340, E-mail: dimospargasgr@gmail.com  
5. ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τις πληγείσες Δημοτικές και Τοπικές 
       Κοινότητες) 
       Γρ. Δημάρχου 
       Tηλ. : 26823-60600 & 26823-60656, E-mail: grammateia@1485.syzefxis.gov.gr  
6.ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τις πληγείσες Δημοτικές και Τοπικές 
       Κοινότητες) 
       Γρ. Δημάρχου 
       Τηλ.: 26833 60600 & 683360600-35, E-mail: info@dimoszirou.gr  
7.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
      α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
      Τηλ.: 26653 60103-4, Ε-mail: th.pitoulis@php.gov.gr  
      β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
     Τηλ.: 26653 60125, -117, E-mail: gkinisis@php.gov.gr  
8.ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τις πληγείσες Δημοτικές και Τοπικές 
       Κοινότητες) 
       Γρ. Δημάρχου 
       Τηλ.: 26663 60100, E-mail: karagiannisi@paramythia.gr & info@paramythia.gr  
9.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΙΝΝΩΝ 
       α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη 
        Τηλ.: 26513 64210, Ε-mail: k.siavaras@php.gov.gr  
      β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
      Τηλ.: 2651364313, E-mail: prostasia@php.gov.gr  & d.mavrogiorgos@php.gov.gr  
10.ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τις πληγείσες Δημοτικές και Τοπικές 
       Κοινότητες) 
    Γρ. Δημάρχου 
    Τηλ.: 26543 60128, E-mail: dimarxos@1239.syzefxis.gov.gr  
11.ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
      τηλ.: 210 33 86 472, Ε-mail: hba@hba.gr  
12.ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
      Τηλ.: 210 36 36 311, Ε-mail: secretary@este.gr  
13.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
       Τηλ.: 210 32 02 049, Ε-mail: sec.secretariat@bankofgreece.gr  
14.ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
         Τηλ.: 213 21 16 190, Ε-mail: tpd@tpd.gr  
15.ΕΛ.ΤΑ., Δ/νση Περιουσίας, Γρ. Δ/ντή 
       Τηλ.: 210 33 53 346, Ε-mail: A.kokkinos@elta-net.gr  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Χ.Α. 
2. Φ.Δ/ντη/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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5. Τμήμα Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης & Εξοπλισμού (Γ) 
6. Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (Δ) 
7. κ. Αβραμόπουλο Ιωάννη 


