
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτιρίων πλη-
γέντων από τους σεισμούς στις: 

 α)  26.01.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κε-
φαλληνίας και Ιθάκης,

 β) 07.08.2013 και 06.02.2014 σε περιοχές των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και 
Βοιωτίας,

 γ) 24.05.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,

 δ)  17.11.2015 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφερεια-
κής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας,

 ε) 12.06.2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
και

 στ) 21.07.2017 στα νησιά Κω και Κάλυμνο της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2 Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαί-
ωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορή-
γησης Β’ δόσης Σ.Σ. για κτίρια πληγέντα από τις 
πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 
2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: 
α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις περιπτώσεις που η 
μελέτη έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 
και η ισχύς της Άδειας Επισκευής έχει λήξει.

3 Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαί-
ωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορή-
γησης Β’ δόσης Σ.Σ. για κτίρια πληγέντα από τις 
πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως 
και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, 
Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων, στις περιπτώσεις που η μελέτη έχει συντα-
χθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και η ισχύς της 
Άδειας Επισκευής έχει λήξει.
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 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 3, της παρ. 4 του άρθρου 5 και του 

άρθρου 19 της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθ-
μίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 867/1979 (Α’ 24).

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.03.1981 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σει-
σμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» 
(Α’ 203).

3. Της παρ. 2 του άρθρου 1 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 νομισματι-
κής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
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άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων έργων και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

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

6. 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)».

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

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα της 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 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημό-
σιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στις 
αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις οριοθέτησης 
και πιστωτικών διευκολύνσεων, σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

9. 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 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση 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 Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

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

13. Της υπ’ αρ. 312/20.09.2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-06-2014, p. 1-78) για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμ-
βατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης και ιδίως το άρθρο 50.

15. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 01-07-2014, 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).

16. Του Κανονισμού (ΕΕ) 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.

17. Του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
651/2014, του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανο-
νισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι 
του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της 
«επιχείρησης».

18. 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 ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/23/Α321/09.04.2019 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για 
την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από 
σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις» (Β’ 1395, ΑΔΑ: 
ΤΨ465ΧΘΞ-Χ64).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.9240/Α321/ 
17.05.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτηρίων 
από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις» (Β’ 2201, 
ΑΔΑ: Ψ5Θ8465ΧΘΞ-ΚΒΤ).

3. Την υπό στοχεία 88571/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/23.03.2022 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτιρίων πληγέντων 
από τους σεισμούς στις: α) 26.01.2014 στις Περιφερεια-
κές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης και β) 07.08.2013 
και 06.02.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας» (Β’ 1476, ΑΔΑ: 
Ψ076465ΧΘΞ-41Λ).

4. Το υπ’ αρ. 202025/27.06.2022 αίτημα για παράτα-
ση της ισχύος των αδειών επισκευής που εκδόθηκαν 
μετά τον σεισμό του 2015 στις Περιφερειακές ενότητες 
Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Ιθάκης (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 262778/ 
25.08.2022).

Και επειδή:
- Με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 9240/Α321/ 

17.05.2021 (Β’ 2201) απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών η ισχύς των αδειών επισκευής κτιρίων 
πληγέντων από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, 
οι οποίες εκδόθηκαν μετά την 01.03.2011 και είχαν λήξει 
ή έληγαν εντός του 2021, παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021.

- Με την υπό στοιχεία 88571/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/ 
23.03.2022 (Β’ 1476) απόφαση του Υφυπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών έχει παραταθεί η ισχύς των αδειών 
επισκευής κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς στις: 
α) 26.01.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης και β) 07.08.2013 και 06.02.2014 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και 
Βοιωτίας, μέχρι 31.12.2022.
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- Έχουν υποβληθεί αιτήματα πολιτών για χορήγηση 
παράτασης της ισχύος των αδειών επισκευής κτιρίων 
πληγέντων από τον σεισμό στις 24.05.2014 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και 
από τον σεισμό στις 12.06.2017 σε περιοχές της Περι-
φερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου.

- Η οικονομική κρίση και η καθυστέρηση, κατά και-
ρούς, της καταβολής της δωρεάν κρατικής αρωγής, είχαν 
ως αποτέλεσμα, ιδιοκτήτες να απολέσουν τις προθεσμίες 
για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την επι-
σκευή των κτιρίων τους.

- Πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν 
προκληθεί στα κτίρια από τους εν θέματι σεισμούς.

- Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρή-
σεις (κτιρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν ή σε φυσικά 
πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα 
σε αυτά ή σε εταιρείες) η Άδεια Επισκευής του πληγέ-
ντος κτιρίου πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 651/2014. 
Επίσης εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει να 
συνάπτεται η δανειακή σύμβαση με τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα για τη χορήγηση δανείου. Ειδικά στις περιπτώσεις 
κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή καθώς 
και στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο 
της Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την 
εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 30 του Κανονισμού 702/2014 και την παρ. 4 του 
άρθρου 44 του Κανονισμού 1388/2014, αποφασίζουμε:

Α. Η ισχύς των Αδειών Επισκευής κτιρίων πληγέντων 
από τους σεισμούς στις: α) 26.01.2014 στις Περιφερει-
ακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, β) 07.08.2013 
και 06.02.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, γ) 24.05.2014 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης, δ) 17.11.2015 σε περιοχές των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας ε) 12.06.2017 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
στ) 21.06.2017 στα νησιά Κω και Κάλυμνο της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες έχουν λήξει ή θα λήξουν 
εντός του έτους 2023, παρατείνεται έως την 31.12.2023.

Οι αιτήσεις κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητι-
κών για χορήγηση β’ δόσης στεγαστικής συνδρομής, 
γ’ δόσης στεγαστικής συνδρομής (όπου προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις) και βεβαίωσης περαίωσης 
εργασιών υποβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, εντός του 
χρόνου ισχύος της άδειας επισκευής.

Επισημαίνεται ότι για τα πληγέντα, από τους εν θέματι 
σεισμούς κτίρια που ανήκουν σε επιχειρήσεις (κτίρια που 

ιδιοκτησιακά ανήκουν ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά ή σε εταιρεί-
ες), η ισχύς των αδειών επισκευής δύναται να παραταθεί 
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με την προϋπόθεση 
ότι συντρέχουν οι περιορισμοί που ορίζονται στους Κα-
νονισμούς (ΕΕ) αρ. 651/2014, υπ’ αρ. 702/2014 και υπ’ αρ. 
1388/2014 και συγκεκριμένα στην παρ. 3 του άρθρου 50 
του Κανονισμού 651/2014, στην παρ. 4 του άρθρου 30 
του Κανονισμού 702/2014 και στην παρ. 4 του άρθρου 44 
του Κανονισμού 1388/2014.

Β. Δεν παρατείνεται η ισχύς των Αδειών Επισκευής 
κτιρίων πληγέντων από τους εν θέματι σεισμούς στις 
περιπτώσεις που η αρχική τους ισχύ είχε καθοριστεί από 
τις κείμενες διατάξεις σε ένα (1) έτος.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 
διαδικασιών χορήγησης της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 56/2023/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321 (2)
Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαί-

ωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορή-

γησης Β’ δόσης Σ.Σ. για κτίρια πληγέντα από τις 

πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 

2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: 

α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της Πε-

ριφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις περιπτώσεις που 

η μελέτη έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρε-

σία και η ισχύς της Άδειας Επισκευής έχει λήξει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως της από 28.07.1978 Πράξεως Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 
εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέ-
ρων τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24) και ιδίως του άρ-
θρου πρώτου αυτού.

2. Του ν.  1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 
26.03.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως 
ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων 
συναφών θεμάτων»(Α’ 203).

3. Του τελευταίου εδαφίου 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 
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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 της 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 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημό-
σιας 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./10330/Α325/07.10.2020 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 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Α’ 151)» (Α’ 119).

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 
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 και του Αναπληρω-
τή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών» (Β’ 746).

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

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1-7-2014, ρ. 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).

15. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, ρ. 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).

16. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
651/2014, του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανο-
νισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι 
του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της 
«επιχείρησης» και

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/ 

07.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 
της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώ-
τιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4431, διόρ-
θωση σφάλματος Β’ 4615).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321/ 
16.04.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χο-
ρήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που 
έχουν πληγεί από πλημμύρες» (Β’ 1577, διόρθωση σφάλ-
ματος Β’ 1877).

3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/15095/A321/07.10.2021 
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά 
με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκα-
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 
17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μα-
γνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κο-
ρινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4646).

Και επειδή:
- Έχουν εκδοθεί άδειες επισκευής των οποίων η μελέτη 

έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, η ισχύς τους 
έχει λήξει και οι δικαιούχοι δεν έχουν αιτηθεί εντός της 
ισχύος, την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επι-
σκευής και τη χορήγηση της Β’ δόσης Σ.Σ., αποφασίζουμε:

Ορίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών (αρχής γενομένης 
από τη δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ.), για την υπο-
βολή αίτησης από τον δικαιούχο για έκδοση Βεβαίωσης 
Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης 
Σ.Σ. σε κτίρια πληγέντα από τις πλημμύρες της 17ης έως 
και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και 
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Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, για τις άδειες επισκευής που 
έχουν εκδοθεί με μελέτη που έχει συνταχθεί από την 
αρμόδια Υπηρεσία, οι οποίες έχουν λήξει ή θα λήξουν 
εντός της προαναφερόμενης οριζόμενης προθεσμίας 
και ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε εμπρόθεσμα την έκδοση 
Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορή-
γησης Β’ δόσης Σ.Σ.

Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής) του δικαιούχου, ότι οι εργασίες επισκευής 
περαιώθηκαν εντός της ισχύος της Άδειας Επισκευής.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 57/2023/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321 (3)
Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαί-

ωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορή-

γησης Β’ δόσης Σ.Σ. για κτίρια πληγέντα από τις 

πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως 

και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Πε-

ριφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, 

Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νή-

σων, στις περιπτώσεις που η μελέτη έχει συντα-

χθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και η ισχύς της 

Άδειας Επισκευής έχει λήξει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως της από 28.07.1978 Πράξεως Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 
εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέ-
ρων τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24) και ιδίως του άρ-
θρου πρώτου αυτού.

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.03.1981 
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 εδαφίου 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 
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 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημό-
σιας 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./10331/Α325/7.10.2020 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 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Α’ 151)» (Α’ 119).

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 
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 με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

12. 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).

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

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1-7-2014, ρ. 1-75) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς 
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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).

15. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, ρ. 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).

16. Του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
651/2014, του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανο-
νισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του Παραρτήματος Ι 
του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της 
«επιχείρησης» και

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 

07.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 
και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμ-
βρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4432).

2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6342/Α325/ 
12.11.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/10331/Α325/07.10.2020 κοι-
νής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών “Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο 
της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, 
Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” 
(Β’ 4432)». (Β’ 5302, διόρθωση σφάλματος Β’ 5632).

3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.10507/A321/ 
09.10.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί 
από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως 
και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφε-

ρειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και 
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4485).

4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 18669/A321/ 
22.10.2021 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αι-
τήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 
19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4943).

Και επειδή:
- Έχουν εκδοθεί άδειες επισκευής των οποίων η μελέτη 

έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, η ισχύς τους 
έχει λήξει και οι δικαιούχοι δεν έχουν αιτηθεί εντός της 
ισχύος, την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επι-
σκευής και τη χορήγηση της Β’ δόσης Σ.Σ., αποφασίζουμε:

Ορίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών (αρχής γενομένης 
από τη δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ.), για την υπο-
βολή αίτησης από τον δικαιούχο για έκδοση Βεβαίωσης 
Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης 
Σ.Σ. σε κτίρια πληγέντα από τις πλημμύρες και τον ανε-
μοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, 
Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, για τις άδειες επισκευής που έχουν εκδοθεί με 
μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία 
οι οποίες έχουν λήξει ή θα λήξουν εντός της προαναφε-
ρόμενης οριζόμενης προθεσμίας και ο δικαιούχος δεν 
αιτήθηκε εμπρόθεσμα την έκδοση Βεβαίωσης Περαίω-
σης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης Σ.Σ.

Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής) του δικαιούχου, ότι οι εργασίες επισκευής 
περαιώθηκαν εντός της ισχύος της Άδειας Επισκευής.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 
διαδικασιών χορήγησης της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   
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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,




