
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της διαδικασίας που καθορίζεται 
α) στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./οικ.28303/
Α321/04.12.2020 απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών (Β’ 5458) και β) στην υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6670/Α321/18.3.2021 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών (Β’ 1136), λόγω χορήγησης έκτακτης εφάπαξ 
ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής 
συνδρομής για την ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν 
πληγεί από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, 
Ικαρίας και Χίου και από τον σεισμό της 3ης Μαρ-
τίου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, 
Πιερίας, Γρεβενών και Κοζάνης, αντίστοιχα.

2 Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, σε πέντε (5) 
υπαλλήλους φύλακες με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διάστημα 
έως 30/06/2022.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων ΔΕΥΑ Κομοτηνής έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 98676/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321 (1)
Συμπλήρωση της διαδικασίας που καθορίζεται 

α) στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./οικ.28303/

Α321/04.12.2020 απόφαση του Υπουργού Υπο-

δομών και Μεταφορών (Β’  5458) και β) στην 

υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6670/Α321/

18.03.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών (Β’ 1136), λόγω χορήγησης έκτα-

κτης εφάπαξ ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι 

στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή, 

αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτη-

ρίων που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 30ής 

Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερεια-

κών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου και από 

τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικά-

λων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Γρεβενών 

και Κοζάνης, αντίστοιχα. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την από 28.07.1978 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-

μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκατα-
στάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου 
Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώ-
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θηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24) και ειδικότερα την παρ. 2 
του άρθρου 2, το άρθρο 3, την παρ. 4 του άρθρου 5 και 
το άρθρο 19 αυτής.

2. Τα άρθρα 1 και 2 της από 26.03.1981 Πράξεως Νο-
μοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1981 και 
ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).

3. Το άρθρο πέμπτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 
του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτή-
των από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά 
όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).

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

5. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

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

7. Τον 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).

8. Τον 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 
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).

9. Το 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).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύστα-
ση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 
(Β’ 2901).

11. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Την υπό στοιχεία 312/20.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

13. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26.10.2012), σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά, οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-

νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα» καθώς 
και τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.6.2014, p. 1-78), αριθ. 
702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 
1.7.2014, p. 1-75) και αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 
16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24.12.2014, p. 37-63).

14. Την υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 απόφα-
ση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από 
τον κανόνα των τριών υπογραφών" (Β’ 746).

15. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/
27.11.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β’ 5293, διόρθωση 
σφάλματος Β’1432/2021), όπως τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8835/
Α325/23.06.2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και 
Μεταφορών (Β’ 2791).

16. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.6350/A325/
11.03.2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος 
Β’1432/2021).

17. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.9028/A325/
17.05.2021 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορή-
γηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 
2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτή-
των Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τροποποίηση της 
υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6350/Α325/11-3-2021 (Β’ 964, 
διόρθωση σφάλματος Β’ 1432/2021) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Υποδομών και Μεταφορών» (Β’ 2094).

18. Την υπό στοιχεία 85666/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/
21.03.2022 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Με-
ταφορών «Συμπλήρωση και τροποποίηση α) της υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 (Β’ 5293, 
διόρθωση σφάλματος Β’1432/2021, τροποποίηση και 
συμπλήρωση Β’2791/2021) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών 
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και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκα-
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ής 
Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου» και β) της υπό στοιχεία 6350/A325/11.03.2021 
(Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432, συμπληρωματική 
και τροποποίηση Β’2094) κοινής υπουργικής απόφασης 
των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περι-
οχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό 
της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας» (Β’ 1423).

19. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/Α321/
04.12.2020 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από 
τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.» (Β’ 5458).

20. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.6670/Α321/
18.03.2021 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον 
σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, που εκδηλώθηκε στην 
Ελασσόνα Λάρισας.» (Β’ 1136).

21. Την υπό στοιχεία οικ.6772/Β9β/19.12.2011 από-
φαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών 
επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, 
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης 
Στεγαστικής Συνδρομής» (Β’ 3201), όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. ΙΙ της υπό στοιχεία οικ.11756/Δ5/16.10.2018 
(Β’ 4776) απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών (διόρθωση σφάλματος Β’ 5988/2018).

22. Την υπό στοιχεία οικ.4212/Β11/02.10.2013 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα 
«Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρου-
σα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό» 
(Β’ 2661).

23. Την υπό στοιχεία 1455/ΣΤ8/20.02.2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων «Καθορισμός 
ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη 
μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την 
έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής» (Β’ 455).

24. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρή-
σεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεο-
μηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονο-
μίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και 
συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατά-
ξεις.» (Α’ 66), όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 82,83 και 
84 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό 
πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).

25. Την υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/16.12.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας 
«Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συν-
δρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό 
της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης 
Μαρτίου 2021» (Β’ 5950), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία 6066ΕΞ2022/15.01.2022 (Β’ 69) κοινή 
υπουργική απόφαση.

και επειδή,
- με την υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/16.12.2021 

(Β’ 5950) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών 
και Επικρατείας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 6066ΕΞ2022/15.01.2022 (Β’ 69) κοινή απόφα-
ση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, 
αποφασίστηκε η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονο-
μικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής 
συνδρομής, σε ιδιοκτήτες κτηρίων που επλήγησαν 
α) από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και β) από τον 
σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φθιώτιδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρει-
ας Δυτικής Μακεδονίας, και καθορίστηκε η διαδικασία 
χορήγησής της.

- Με την υπό στοιχεία 85666/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/
21.03.2022 (Β’ 1423) κοινή υπουργική απόφαση τροποποι-
ήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι υπό στοιχεία, Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 (Β’ 5293, διόρθωση σφάλ-
ματος Β’1432/2021, τροποποίηση και συμπλήρωση 
Β’2791/2021) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε.6350/A325/11.03.2021 
(Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432/2021, συμπληρω-
ματική και τροποποίηση Β’2094/2021) κοινές αποφάσεις 
των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Υποδομών και Μεταφορών, που αφορούν στην οριο-
θέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής 
για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων, από τον 
σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου και από 
τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, 
Φθιώτιδας, Πιερίας, Γρεβενών και Κοζάνης, αντίστοιχα, 
ώστε να συμπεριληφθεί στους όρους και προϋποθέσεις 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, η χορήγηση πρώ-
της αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, με τη μορφή 
έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης.

- Οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγα-
στικής συνδρομής για την αποκατάσταση των βλαβών 
που έχουν προκληθεί στα κτήρια από τον σεισμό της 
30ής Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βο-
ρείου Αιγαίου, έχουν καθοριστεί με την υπό στοιχεία 
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/Α321/04.12.2020 απόφαση του 
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υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και 
διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανα-
κατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή 
κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρί-
ου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σά-
μου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.» 
(Β’ 5458).

- Οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστι-
κής συνδρομής για την αποκατάσταση των βλαβών που 
έχουν προκληθεί στα κτήρια από τον σεισμό της της 3ης 
Μαρτίου 2021, που εκδηλώθηκε στην Ελασσόνα Λάρι-
σας, έχουν καθοριστεί με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/
οικ.6670/Α321/18.03.2021 απόφαση του υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων πλη-
γέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, που εκ-
δηλώθηκε στην Ελασσόνα Λάρισας.» (Β’ 1136).

- απαιτείται να καθοριστεί η διαδικασία χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των πλη-
γέντων κτηρίων τόσο από τον σεισμό της 30ής Οκτω-
βρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

όσο και από τον σεισμό της της 3ης Μαρτίου 2021 σε πε-
ριοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, 
Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Γρεβενών και Κοζάνης, 
όταν προβλέπεται η χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι 
στεγαστικής συνδρομής, με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ 
ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας, αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της διαδικασίας χορήγησης στεγα-
στικής συνδρομής (Σ.Σ.) που καθορίζεται:

α) στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/Α321/
04.12.2020 απόφαση του υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β’ 5458) για την αποκατάσταση των πλη-
γέντων κτηρίων από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 
2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, 
Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και

β) στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.6670/Α321/
18.03.2021 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών (Β’ 1136) για την αποκατάσταση των πληγέντων 
κτηρίων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περι-
οχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, 
Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Γρεβενών και Κοζάνης,

ως εξής:

1.            
 (      )   (1  )   

,      ,      
    - / .28303/ 321/04.12.2020 ( ’ 5458)  - / 

.6670/ 321/18.03.2021 ( ’ 1136)      ,  
  .1599/1986 (        ),    

: 
  /  …………………… (   )    (  ,   ) 

 ,         ,   
       ,        

 …. ’ .. ………………… . . . . ./   (  ,   )    
          

( . . . . . .)          ……………….…………….,    
  ………….………....…….…   …….…………..………….    

…………………….……   ……..…….……………………    ……………………………….. 
.   

 
2.           (  

    )    -     (2  ) ,  
      ,      

    - / .28303/ 321/04.12.2020 ( ’ 5458)  -
/ .6670/ 321/18 .03.2021 ( ’ 1136)      , 

   .1599/1986 (        ),   
 : 

  /  ……………………(   )    (  ,   ) 
 ,         ,   

       ,        
 …. ’ .. ……..…………… . . . . ./   (  ,   )    
          

( . . . . . .)          ………………….…………….,   
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   ……………..……..…….…   ……..………..………….    
……………………….……   ……..….……………………    ….……..…………………... . 

:              
              

      . 
 

3.      –  ’    (1  ) 
        ,    

      - / .28303/ 321/04.12.2020          
( ’ 5458)  - / .6670/ 321/18.03.2021 ( ’ 1136)      

,    .1599/1986 (        
),    : 

  /  ……………..………(   )    (  ,   ) 
 ,         ,   

               ’ 
. …………….………  /   (  ,   .)    
  ………….……….…….…   ………………..………….    

……….……………….……   ……..…………………………    
……………..…………………..,         ……………….……….…… .     
 

4.         ,     
    ,       ,  
        ,   ,     

   . .      ,     ’ 
             ’  

. .      ,  .         
    ( . . .)  ’  . .,   ,    
            

  ’  . .             
    ’  .  (       ’   
          ).  

  ,           
 . . .            

  ,          ,  
   . 

  ,  . .         - / 
.28303/ 321/04.12.2020 ( ’ 5458)  - / .6670/ 321/18.03.2021 ( ’ 1136)  
    . 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 34348 (2)
Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, σε πέντε (5) 

υπαλλήλους φύλακες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διάστημα έως 

30/06/2022.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» (Α’ 3).
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β) Του π.δ. 142/1989 «Οργανισμός του Εθνικού Οργα-
νισμού Φαρμάκων» (Α΄ 68).

γ) Του άρθρου 25 του ν. 3730/2008 «Προστασία των 
ανηλίκων από τον καπνό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 262). 

δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
(Α΄ 143)».

ε) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

στ) Του άρθρου δέκατου του ν. 4917/2022 «Κύρωση 
της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο 
VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρε-
άς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύ-
ρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την 
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία 
της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 67).

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/οικ.77053/4-11-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 933), περί διορισμού 
του κου Φιλίππου Δημητρίου στη θέση του Προέδρου 
ΕΟΦ.

3. Την υπ’ αρ. 34347/1-4-2022 απόφαση του Προέδρου 
ΕΟΦ «Παράταση ατομικών συμβάσεων προσωπικού φύ-
λαξης του ΕΟΦ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου».

4. Την υπ’ αρ. 34238/01-04-2022 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Θ3Μ469Η25-1ΙΝ), αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου έως 30/06/2022 
σε πέντε (5) υπαλλήλους (φύλακες) με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Εθνικού Ορ-
γανισμού Φαρμάκων, που θα απασχοληθούν για την επί 
24ώρου βάσεως πλήρη κάλυψη φύλαξης, συμπεριλαμ-
βανομένων όλων των νόμιμων αδειών, των κτιρίων στη 
Μεσογείων 284 στο Χολαργό, όπου στεγάζονται υπηρε-
σίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

2. Οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα από τους ανω-
τέρω υπαλλήλους θα ορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες 
που θα παρουσιαστούν για την επί 24ώρου βασική φύ-
λαξη των ανωτέρω αναφερομένων Υπηρεσιών του ΕΟΦ, 
ως εξής:

α) Νυχτερινή εργασία, έως πεντακόσιες ογδόντα τέσ-
σερις (584) ώρες.

β) Κυριακών και εξαιρέσιμων (ημερήσια και νυχτερινή) 
εργασία, έως τετρακόσιες οκτώ (408) ώρες.

3. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής 
Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού.

4. Η παρούσα θα προκαλέσει δαπάνη (2.500,00)€ επί 
ειδ. Φορέα 0263 η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό 
του ΕΟΦ οικονομικού έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χολαργός, 1 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ι

    Αριθμ. 1687 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων ΔΕΥΑ Κομοτηνής έτους 2022.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Έχοντας υπ’όψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ 

του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(Α’ 176).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/

2012 (Α’ 85).
4. Την υπ’ αρ. 41/2022 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κομο-

τηνής.
5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Κομοτη-

νής για το οικονομικό έτος 2022.
6. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-

ας της ΔΕΥΑ Κομοτηνής (Β’ 740/2018).
7. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη λόγω της 

ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών για πρόσθετη υπερωριακή απογευματι-
νή και νυχτερινή απασχόληση καθώς και για εργασία 
κατά τις Κυριακές,τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρ-
κεια της νύχτας ώστε να διασφαλισθεί η συνεχής τακτι-
κή εύρυθμη ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία 
των υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για το έτος 
2022 ως ακολούθως:

1. 120 ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο του 
έτους και 120 ώρες για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ 
των δύο εξαμήνων,όπου θα απασχοληθούν έως 63 ερ-
γαζόμενοι. Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται 
και η Γραμματεία Διοίκησης που παρέχει Γραμματειακή 
υποστήριξη στο Δ.Σ της Επιχείρησης.

2. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει κατ’ανώτατο όριο τις 96 ώρες ανά υπάλληλο για 
το πρώτο εξάμηνο του έτους και 96 ώρες για το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους όπου θα απασχοληθούν οι εργαζό-
μενοι των γραφείων λειτουργίας και συντήρησης εγκα-
ταστάσεων Η/Μ.

3. Για την συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί-
ας εργασίας θα απασχοληθούν οι εργαζόμενοι των γρα-
φείων λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων Η/Μ, 
έως 8 εργαζόμενοι με ανώτερο όριο ωρών 1600 ετησίως.
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4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όλοι οι υπάλληλοι 
θα βρίσκονται στη διάθεση της Επιχείρησης σε 24ωρη 
βάση όλες τις ημέρες του έτους

5. Η παρούσα ισχύει μέχρι την 31/12/2022.
Τα παραπάνω όρια αριθμών υπαλλήλων και ωρών 

απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται να πραγμα-
τοποιηθούν μόνον εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες 
της επιχείρησης.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των εργαζομέ-
νων με την προϋπόθεση ότι σε καμιά περίπτωση δεν 
θα γίνει η υπέρβαση του ανωτέρω αριθμών ωρών ανά 
εργαζόμενο.

6. Η δαπάνη είναι εγκεκριμένη και ψηφισμένη στον 
προϋπολογισμό χρήσης 2022 και ειδικότερα στον ΚΑ 
60.00 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού και ΚΑ 55.00 με 
τίτλο Εργοδοτικές εισφορές ποσού 40.000€. Από την εν 
λόγω δαπάνη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 29 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ    
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*02017411104220008*

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,




