
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51245/06.06.2022 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση των όρων, 
προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, 
της διαδικασίας για τη χορήγηση του δικαιώματος 
έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση 
και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το είδος των 
οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία 
χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών 
εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή 
του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136)» (Β’ 2795).

2 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχε-
τικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για 
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλή-
γησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε πε-
ριοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 111852 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51245/06.06.2022 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση 
των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του 
δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φο-
ρολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται 
σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της 
απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά 
ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του 
ν. 4706/2020 (Α’ 136)» (Β’ 2795). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 87 του ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρ-

νηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαί-
ου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1131 και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4916/2022 (Α’ 65).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), σε 
συνδυασμό με τον ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, 
Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής απο-
κάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και 
λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 75 έως 90 αυτού.

3. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων» (Α’ 90).

4. Το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  2).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

12. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

13. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

15. Tο άρθρο 3 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Ανα-
διοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψη-
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φιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων 
εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

16. Την υπ’ αρ. 51245/06.06.2022 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαι-
τούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χο-
ρήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη 
φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφά-
λισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, 
τη διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφα-
λιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμο-
γή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136)» (Β’ 2795).

17. Το από 18/10/2022 αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης 
Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού της Δ.ΥΠ.Α. για την πα-
ράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport  - Ρύθμιση 
ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου» 
της ΑΑΔΕ, έως 31/03/2023, λόγω μη έγκαιρης λήψης από 
τα αρμόδια δικαστήρια των δικαιολογητικών παραίτησης 
από τα ένδικα μέσα προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβά-
λουν εγκαίρως αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση.

18. Το υπ’ αρ. 105572/08.11.2022 εισηγητικό σημείω-
μα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 4 «Διαδικασία 

υποβολής αίτησης από τη δικαιούχο-επιχείρηση στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα» της υπ’ αρ. 51245/06.06.2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσε-
ων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη 
χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη 
φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλι-
σης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη 
διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστι-
κών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136)» (Β’ 2795), ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβάλ-
λονται έως 31/03/2023.»

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής
 Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 366837/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321 (2)
Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-

μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 

που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτί-

ου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλί-

ας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 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 σει-
σμών 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 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. Toυ 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 
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), καθώς και 
το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που 
έχει εκτιμηθεί στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/
Α325/11.03.2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432) 
και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325/17.05.2021 (Β’ 2094) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις.

7. 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 
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 
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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 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

12. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο-
ταξίας και Δημοσίων Έργων «Περί εξαιρέσεως διοικη-
τικών 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./6350/Α325/

11.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καιΥποδομών 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).

2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9028/Α325/
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 Περιφερει-
ακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/11.03.2021 (Β’ 964, 
διόρθωση σφάλματος Β’ 1432) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Υποδομών και Μεταφορών» (Β’ 2094).

3. Την υπό στοιχεία 161385 ΕΞ 2021/16.12.2021 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).

4. Την υπό στοιχεία 6066 ΕΞ 2022/15.01.2022 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών 
και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

161385ΕΞ2021/16.12.2021 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας “Διαδικασία 
χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 
ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε 
ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής 
Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 
2021” (Β’ 5950)» (Β’ 69).

5. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./85666/Α325/
21.03.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Συμπλήρωση και τροποποίηση α) της υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 (Β’ 5293, διόρ-
θωση σφάλματος Β’ 1432/2021, τροποποίηση και συ-
μπλήρωση Β’ 2791/21) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών 
και Μεταφορών “Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρί-
ας 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 Επενδύσεων και Υποδομών 
και Μεταφορών “Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και 
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας”» (Β’ 1423).

6. Την υπό στοιχεία 177779/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/
03.06.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και 
Μεταφορών «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- 
Κ.Ε./6350/Α325/11.03.2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλμα-
τος Β’1432, ΑΔΑ: ΨΔΡΕ465ΧΘΞ-90Ε) κοινής απόφασης 
των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Υποδομών και Μεταφορών [συμπληρωματική οριο-
θέτηση περιοχών και τροποποίηση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./9028/
Α325/17.05.2021, (Β’ 2094), συμπλήρωση και τροποποίη-
ση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 85666/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/21.03.2022 
(Β’ 1423)], ως προς την οριοθέτηση των πληγεισών περι-
οχών από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 3022).

7. Την υπό στοιχεία 114783 ΕΞ 2022/10.8.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφο-
ρών και Επικράτειας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
161385ΕΞ2021/16.12.2021 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών 
και Μεταφορών και Επικρατείας “Διαδικασία χορήγη-
σης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη 
αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες 
που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρί-
ου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021” 
(Β’ 5950)» (Β’ 4324), και επειδή:

- Η υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/11.03.2021 
(Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432) κοινή υπουργική 
απόφαση, περί οριοθέτησης πληγεισών, από τον σει-
σμό της 3ης Μαρτίου 2021, περιοχών, τροποποιήθηκε με 
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την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9028/Α325/17.05.2021 
(Β’ 2094) κοινή υπουργική απόφαση, περί συμπληρω-
ματικής οριοθέτησης πληγεισών περιοχών, ως προς την 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση άδειας επι-
σκευής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων 
που χαρακτηρίσθηκαν ως επισκευάσιμα.

- Η προβλεπόμενη στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./9028/Α325/17.05.2021 κοινή υπουργική απόφα-
ση προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση άδειας 
επισκευής για την επισκευή των πληγέντων κτηρίων, 
τα οποία βρίσκονται εντός των περιοχών που έχουν 
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/
Α325/11.03.2021 (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος Β’1432) 
κοινή υπουργική απόφαση και την υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9028/Α325/17.05.2021 (Β’ 2094) κοινή 
υπουργική απόφαση, έληξε στις 20 Νοεμβρίου 2022.

- Η προβλεπόμενη, στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./6350/Α325/11.03.2021 κοινή υπουργική απόφαση και 
στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./9028/Α325/17.05.2021 
κοινή υπουργική απόφαση, προθεσμία του ενός (1) έτους 
από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας του 
κτηρίου ή του Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμόρροπου 
Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) για την υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστι-
κής συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίου, σε 
πολλές περιπτώσεις, έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει.

- Στην παρ. 2.2 του κεφ. 2 της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
9028/Α325/17.05.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, 
δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών να παρατείνει τις εν λόγω προθεσμίες έως 
δύο (2) έτη.

- Στην υπό στοιχεία 114783 ΕΞ 2022/10.8.2022 κοινή 
υπουργική απόφαση ορίζεται ότι οι δικαιούχοι πρώτης 
αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής υποχρεούνται 
να υποβάλουν αίτηση για την αποκατάσταση των πληγέ-
ντων, από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, κτιρίων εντός 
προθεσμίας δύο (2) ετών από την εκδήλωση του σεισμού.

- 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 τους.

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

Α. Ορίζεται νέα προθεσμία, έως την 20ή Νοεμβρίου 
2023 (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρού-
σας απόφασης σε Φ.Ε.Κ.), εντός της οποίας, εφόσον άλ-
λως δεν ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, οι ιδιοκτήτες 
πληγέντων, από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, κτηρί-
ων που βρίσκονται στις περιοχές που έχουν οριοθετηθεί 
με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/11.03.2021 
και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9028/Α325/17.05.2021 κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις, οι οποίοι δεν έχουν κριθεί δικαιούχοι 
πρώτης αρωγής έναντι Στεγαστικής Συνδρομής, μπο-
ρούν να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση άδειας επι-
σκευής και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) 
ή για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρο-
μής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση 
κτηρίου.

Β. Ορίζεται νέα προθεσμία, έως την 3η Μαρτίου 2023 
(αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης σε Φ.Ε.Κ.), εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες πλη-
γέντων, από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, κτηρίων, 
οι οποίοι έχουν κριθεί δικαιούχοι πρώτης αρωγής έναντι 
Στεγαστικής Συνδρομής, υποχρεούνται να υποβάλλουν 
αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγη-
ση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) ή για τον καθορισμό 
δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου.

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, 22 Νοεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
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