
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Τιμητική Πολιτογράφηση του αλλοδαπού ΑΜ-
ΠΟΥ - ΣΟΥΝΤ ΟΥΑΛΙΝΤ ΚΑΛΕΝΤ του ΚΑΛΕΝΤ ΣΑ-
ΝΤΕΡΕΝΤΙΝ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α)/48592/
22-9-2021 απόφασης «Αναθεώρηση των κατα-
λόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της 
παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α’ 6)» (Β’ 4526).

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

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
   Τιμητική Πολιτογράφηση του αλλοδαπού 

ΑΜΠΟΥ - ΣΟΥΝΤ ΟΥΑΛΙΝΤ ΚΑΛΕΝΤ του ΚΑΛΕΝΤ 

ΣΑΝΤΕΡΕΝΤΙΝ.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 

Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α’ 217).
2. Τo π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
3. Το γεγονός ότι ο αλλοδαπός ΑΜΠΟΥ - ΣΟΥΝΤ 

ΟΥΑΛΙΝΤ ΚΑΛΕΝΤ ως πρόεδρος της AGC Equity Partners, 
επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον τουριστι-
κό τομέα της χώρας με μεγάλη εισροή κεφαλαίων, έχει 
συμβάλει ουσιαστικά στην στήριξη της ελληνικής οικο-
νομίας ιδιαίτερα στην δύσκολη περίοδο της οικονομικής 

κρίσης και έχει συνεισφέρει με εμβληματικές επενδύσεις 
στην ανάδειξη της ελληνικής οικονομίας στους διεθνείς 
οικονομικούς κύκλους και ως εκ τούτου η απονομή 
της ελληνικής ιθαγένειας στο πρόσωπό του δύναται 
να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας στο 
πλαίσιο της στρατηγικής ενδυνάμωσης της ελληνικής 
οικονομίας.

Μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, απο-
φασίζουμε:

Πολιτογραφούμε τιμητικώς ως Έλληνα πολίτη τον αλ-
λοδαπό ΑΜΠΟΥ - ΣΟΥΝΤ ΟΥΑΛΙΝΤ ΚΑΛΕΝΤ του ΚΑΛΕΝΤ 
ΣΑΝΤΕΡΕΝΤΙΝ, γεννηθέντα στις 21-01-1963 στο Κουβέιτ.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. Δ3(α)68147 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α)/48592/

22-9-2021 απόφασης «Αναθεώρηση των κα-

ταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών 

της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α’ 6)» 

(Β’ 4526). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6).
Β. Του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-

στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
Γ. Του ν. 4052/2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ «Ρύθμιση θεμάτων 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέ-
ων» (Α’ 41).

Δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

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

Ζ. Τις διατάξεις των άρθρων 247 έως 256 του ν. 4512/
2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προ-
σαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

2. Την υπό στοιχεία Δ3(α)/48592/22-9-2021 (Β’ 4526) 
απόφαση: «Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θερα-
πεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 
ν. 3816/2010» (Α’ 6).

3. Την υπό στοιχεία Δ3(α)40695/2-7-2021 απόφαση 
«Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων 
του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019».

4. Το υπ’ αρ. 100789/25-10-2021 (υπό στοιχεία Υ.Υ.
68147/2-11-2021) έγγραφο του ΕΟΦ με θέμα «Αποστο-
λή Επικαιροποιημένων Πινάκων 1Α και 1Β Φαρμάκων 
Υψηλού Κόστους».

5. Την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 
σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον 
καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των 
εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.

6. Το υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.69522/5-11-2021 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
σύμφωνα με το οποίο, από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν επιβαρύνεται πρόσθετα ο Προϋπολο-
γισμός του ΕΟΠΥΥ καθότι εφαρμόζεται ο μηχανισμός 
αυτόματης επιστροφής (clawback) στο όριο πληρωμών 
της φαρμακευτικής δαπάνης αυτού. Παράλληλα, σημει-
ώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α)/48592/
22-9-2021 απόφασης «Αναθεώρηση των καταλόγων για 
τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 
12 ν. 3816/2010 (Α’ 6)» (Β’ 4526) ως προς τα ακόλουθα:

1) Για τα φαρμακευτικά προϊόντα Idacio με κωδικούς 
ΕΟΦ 321320101, 321320102 και 321320103: τροποποι-
είται η οδός χορήγησης από «ενδοφλέβια χορήγηση» σε 
«υποδόρια χορήγηση».

2) Για το φαρμακευτικό προϊόν Dysport με κωδικό ΕΟΦ 
204860102, μεταβάλλεται η κατηγοριοποίηση από Πί-
νακα 1Α σε 1Β και ο τρόπος διάθεσης από «Με περιορι-
σμένη ιατρική συνταγή μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
από ιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία» σε «Με 
περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και η έναρξη 
της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνε-
χίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ει-
δικού ιατρού με την κατάλληλη εμπειρία και εξοπλισμό».

3) Για το φαρμακευτικό προϊόν Xelazor με κωδικό ΕΟΦ 
304980303, τροποποιείται ο τρόπος διάθεσης από «Με 
ιατρική συνταγή» σε «Περιορισμένη ιατρική συνταγή 
από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια 
της αγωγής».

4) Για τα φαρμακευτικά προϊόντα Sunitinib Teva με 

κωδικούς ΕΟΦ 315000105, 315000205 και 315000405, 
τροποποιείται ο τρόπος διάθεσης από «Με περιορισμέ-
νη ιατρική συνταγή μόνο για νοσοκομειακή χρήση» σε 
«Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας 
γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός 
νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ3(α)/48592/
22-9-2021(Β’ 4526) απόφαση. 

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 20473/Α321 (3)
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δι-

καιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την 

αποκατάσταση κτηρίων που επλήγησαν από τον 

σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020 και βρίσκονται 

εντός των περιοχών των Περιφερειακών Ενο-

τήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων 

της Περιφέρειας Ηπείρου που έχουν οριοθετη-

θεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./2970/

Α325/19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β’ 2133).

  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 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 
σεισμών 1981” και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμά-
των» (Α’ 203).

3. 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).

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

5. 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).

6. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98) 
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όπως 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 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 Κανο-
νισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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 διατά-
ξεις» (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 “Οργα-
νισμός 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 Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

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

11. Της υπ’ αρ. 312/20-09-2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό 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 Επιτρο-
πής 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 αγρο-
τικές 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 Επιτρο-
πής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, p. 37-
63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγω-
γή, 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 πα-
ραρτήματος 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 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 Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/

19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Οριο-
θέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον 
σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των Περιφε-
ρειακών 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: «Προθεσμί-
ες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής 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 Πε-
ριφέρειας 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: «Ορι-
σμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για διενέρ-
γεια αυτοψίας για την έκδοση έκθεσης αυτοψίας σε 
κτήρια που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 21ης 
Μαρτίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου και της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β’ 3826).

4. Το υπ’ αρ. 11540/29.10.2021 αίτημα του Δήμου Πάρ-
γας, 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 Συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων.

και επειδή:
- Για την επισκευή των κτηρίων στις περιοχές της Πε-

ριφέρειας 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 κοι-
νή υπουργική απόφαση, η προβλεπόμενη προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων για απ’ ευθείας έκδοση άδειας επι-
σκευής, λήγει στις 3 Δεκεμβρίου 2021.

- Στις πληγείσες από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020 
περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου που έχουν ορι-
οθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/
Α325/19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση, η προθε-
σμία 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 
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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 
παρ. 2.3) δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών να παρατείνει τις προθεσμίες 
υποβολής των ως άνω αιτήσεων έως δύο (2) έτη.

- Ορίστηκε νέα προθεσμία υποβολής αίτησης για δι-
ενέργεια 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 σύντα-
ξη και την υποβολή των φακέλων για την αποκατάσταση 
των κτηρίων.

- Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπο-
λείπεται του πλήθους των βλαβέντων κτηρίων, αποφα-
σίζουμε:

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 ορί-
ζεται μεταγενέστερη προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι, 
για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων τους 

από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτί-
ας 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 αποπε-
ράτωση κτηρίου.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρε-
σία, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η σχετική κοινή υπουρ-
γική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, 
καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδι-
κασιών χορήγησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   

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