
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
13975/Α325/20.08.2021 [(Β’ 3898, διόρθωση σφάλ-
ματος Β’4588, τροποποίηση και συμπλήρωση Β’ 
13/07.01.2022)] κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτε-
ρικών και Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά 
στις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγού-
στου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτι-
δας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2 Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χο-
ρήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκα-
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 
της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας.

3 Δημοσίευση στο τεύχος Β’, της απόφασης του Δ.Σ. 
περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για το έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 410983/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325  (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./

13975/Α325/20.08.2021 [(Β’  3898, διόρθωση 

σφάλματος Β’4588, τροποποίηση και συμπλή-

ρωση Β’ 13/07.01.2022)] κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, 

που αφορά στις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης 

της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περι-

φερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 

σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκί-

δας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 

6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερει-

ακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στε-

ρεάς Ελλάδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιε-

χομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί απο-
καταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θε-
μάτων» (Α΄ 117), η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και το 
άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), βάσει του 
οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση,

2. του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» (Α’ 75) 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 
(Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου 
του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του 
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 123),

3. του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λει-
τουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α’ 178),

4. 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),

5. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις 
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των 
σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114),

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. των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 4337/2015 (Α’ 129),

8. 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),

9. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

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), όπως τροποποι-
ήθηκε με το π.δ. 46/2021 (Α’ 119),

11. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/
2019 (Α’ 123),

12. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/
2019 (Α’ 123) και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121),

13. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

14. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

15. του 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),

16. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

17. της υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867),

18. της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού,

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

20. 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),

21. της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 (Β’ 3019) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για 
τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσι-
κών Καταστροφών,

22. της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β’ 746) 
κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του 
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως 
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των 
τριών υπογραφών» ,

23. της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420),

24. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/
20.08.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μετα-
φορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3898, διόρθωση 
σφάλματος Β’4588, ΑΔΑ: 96Ρ4465ΧΘΞ-ΖΧ2) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./20916/Α325/16.12.2021 (Β’ 13/2022, ΑΔΑ: 
ΩΦ12465ΧΘΞ-ΚΜ3) κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών,
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25. της υπό στοιχεία 270999/Δ5/05.09.2022 απόφα-
σης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση 
εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της 
δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές κα-
ταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» 
(Β’ 4663, ΑΔΑ: 9ΦΜΧ465ΧΘΞ-9ΜΞ),

26. της υπό στοιχεία οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 από-
φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη 
σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί 
βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση σχετικών αδειών 
επισκευής» (Β’ 2774),

27. της υπό στοιχεία οικ. 14647/Α321/26.08.2021 από-
φαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμί-
ες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και 
επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές 
του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνι-
κής Επικράτειας, για τα οποία χορηγείται, πρώτη αρωγή 
έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης 
εφάπαξ ενίσχυσης» (Β’ 3995),

28. του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.06.2014, p. 1-78) για την κή-
ρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50),

29. του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1.07.2014, 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),

30. του Κανονισμού (ΕΕ) 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),

31. του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
651/2014, του άρθρου 1 παραρτήματος Ι του κανονι-
σμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι 
του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της 
«επιχείρησης»,

32. 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 σε βάρος των πιστώσεων του προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού 
του ν. 128/1975 (Α’ 178).

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 344396/03.11.2022 εισηγητική έκθεση 

δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών,

2. το υπ’ αρ. 268864/31.8.2022 έγγραφο του Τμήματος 
Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

3. το γεγονός ότι οι πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ορίζονται ως φυσική καταστροφή,

4. τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών, α) περι-
οχών της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας τα κτίρια των οποίων επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 
2021, β) περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τα κτίρια των οποίων 
επλήγησαν από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2021 
και γ) περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τα κτίρια των οποίων 
επλήγησαν από την πυρκαγιά της 6ης Αυγούστου 2021,

και επειδή,
- στις πληγείσες, από τις πυρκαγιές αρχής γενομένης 

της 3ης Αυγούστου 2021, περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας, λόγω των ειδικών τοπικών συνθη-
κών (ορεινοί οικισμοί με εξοχικές κυρίως κατοικίες) είναι 
πολύ δύσκολη η ανεύρεση κτιρίων για αυτοστέγαση με 
τους όρους που έχουν καθοριστεί στην σχετική κοινή 
υπουργική απόφαση περί οριοθέτησης των πληγεισών 
περιοχών, εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας που βρί-
σκεται το πληγέν κτίριο, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
13975/Α325/20.08.2021 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτε-
ρικών και Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Οριοθέ-
τηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις 
πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυ-
γούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3898, 
διόρθωση σφάλματος Β’4588, ΑΔΑ: 96Ρ4465ΧΘΞ-ΖΧ2), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./20916/Α325/16.12.2021 
(Β’ 13/2022, ΑΔΑ: ΩΦ12465ΧΘΞ-ΚΜ3) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, ως 
ακολούθως:
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Αντικαθίσταται το εδάφιο (α) της παρ. 5.1 του ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟΥ 5 «ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» ως εξής:

«α1) Για τις πυρκαγιές αρχής γενομένης της 3ης Αυ-
γούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να είναι 
εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται 
το πληγέν κτίριο,

α2) για τις πυρκαγιές της 5ης Αυγούστου 2021 σε πε-
ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 6ης Αυγούστου 2021 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να είναι εντός της ίδιας 
Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίριο. 
Σε περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν 
κτίριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί 
το νέο κτίριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, 
ο/η δικαιούχος μπορεί να προβεί σε αυτοστέγαση εκτός 
της Δημοτικής Ενότητας, αλλά εντός της Περιφερειακής 
Ενότητας που βρισκόταν το πληγέν κτίριο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 410991/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325 (2)
Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χο-

ρήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκα-

τάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 

της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στε-

ρεάς Ελλάδας. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιε-

χομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί απο-
καταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή 
Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θε-
μάτων» (Α΄ 117), η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και το 
άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), βάσει του 
οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση,

2. του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 

«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981»
(Α΄ 75) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
1190/1981 (Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του 
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 123),

3. του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λει-
τουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α’ 178),

4. 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),

5. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις 
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των 
σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114),

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. των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 4337/2015 (Α’ 129),

8. 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),

9. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

  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) καθώς και του
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 ’’Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών’’ 
(Α’ 151)» (Α’ 119).

11. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 
του π.δ. 84/2019 (Α’ 123),

12. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α’ 123) και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121),

13. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

14. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
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15. του 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),

16. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

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

18. της υπό στοιχεία 51875/07.05.2021 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» 
(Β’ 1867),

19. της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού,

20. 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),

21. της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από 
τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746),

22. της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420),

23. της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 (Β’ 3019) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για 
τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσι-
κών Καταστροφών,

24. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./6402/Α325/28.8.2020 
κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μετα-
φορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3775, ΑΔΑ: ΩΩ7Β465ΧΘΞ-Ξ6Α),

25. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7893/Α325/ 23.6.2021 
κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./6402/Α325/28.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
’’Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας’’ (Β’ 3775) ως προς τις πληγείσες περιοχές» 
(Β’ 2787, ΑΔΑ: 9ΕΤ4465ΧΘΞ-652),

26. της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./οικ.3073/Α321/
16.4.2020 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-

γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί 
από πλημμύρες» (Β’ 1577, διόρθωση σφάλματος Β’ 1877, 
ΑΔΑ: Ω0ΦΓ465ΧΘΞ-02Φ),

27. της υπό στοιχεία 270999/Δ5/5.9.2022 απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση 
εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της 
δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές κα-
ταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» 
(Β’ 4663, ΑΔΑ: 9ΦΜΧ465ΧΘΞ-9ΜΞ),

28. της υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28.8.2015 από-
φασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών «Καθορισμός 
ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη 
μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί 
βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση σχετικών αδειών 
επισκευής» (Β’ 1894),

29. του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ 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),

30. του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επι-
τροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 01-07-2014, 
p. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύ-
σεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερι-
κή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
(και ιδίως το άρθρο 30),

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

32. 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»,

33. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαρια-
σμού του ν. 128/1975 (Α’ 178).

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αρ. 226586/865/12.10.2021 έγγραφο με τα συ-

νημμένα του, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, με το οποίο ζητείται η συμπληρωματική οριο-
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θέτηση περιοχών των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων -
Μεσσαπίων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020.

2. Το υπ’ αρ. 83006/18.03.2022 έγγραφο του Τμήματος 
Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Την υπ’ αρ. 344411/03.11.2022 εισηγητική έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

4. Τις στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημι-
ουργηθεί στους κατοίκους περιοχών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που 
επλήγησαν από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020.

5. Το γεγονός ότι οι πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 
2020 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
ορίζονται ως φυσική καταστροφή,

και επειδή,
- από τα στοιχεία που απεστάλησαν στην Υπηρεσία 

προκύπτει ότι έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες 
του θέματος κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός Δημοτικών 
Κοινοτήτων οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στις υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./6402/Α325/28.8.2020 (Β’ 3775, 
ΑΔΑ: ΩΩ7Β465ΧΘΞ-Ξ6Α) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./7893/
Α325/23.6.2021 (Β’ 2787, ΑΔΑ: 9ΕΤ4465ΧΘΞ-652) κοινές 
αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφο-
ρών, αποφασίζουμε:

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1.1 Την επέκταση κατ’ ανάλογο εφαρμογή των διατά-

ξεων της από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως έτε-
ρων συναφών θεμάτων», η οποία κυρώθηκε, τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979 
(Α’ 24), 1048/1980 (Α’ 101), 1133/1981 (Α’ 54), 1190/1981 
(Α’ 203), 1283/1982 (Α’ 114), και με το άρθρο 10 του
ν. 2576/1998 (Α’ 25), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), καθώς και των σχετικών 
κανονιστικών πράξεων όπως ισχύουν σήμερα, για την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις 
πλημμύρες του θέματος, οι οποίες ορίζονται ως φυσική 
καταστροφή, σε κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Θεολό-
γου και Πάλιουρα της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του 
Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια 
από τις πλημμύρες του θέματος στις περιοχές που οριοθε-
τούνται με την παρούσα απόφαση, αναλαμβάνει ο Τομέ-
ας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Α.), ο οποίος εφεξής στην 
παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
2.1 Ο/Η ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα 

την πλήρη κυριότητα ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περί-
πτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί 

από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον 
έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να 
υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια 
αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών 
(3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφα-
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή 
θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό 
σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου.
Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή 
του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες 
(σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειρι-
στής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου 
απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει 
πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, προκειμένου να 
καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για:

i) Ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια 
υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφά-
σεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στε-
γαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους 
από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυ-
τοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή 
της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτη-
ρίστηκε κατεδαφιστέο,

ii) επισκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπη-
ρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφά-
σεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:

- είτε ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

- είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής 
της έκθεσης αυτοψίας, με την οποία το κτίριο χαρακτη-
ρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προ-
αναφερόμενης παρ. 2.1).

Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και 
αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παρα-
ταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
K.E./6402/Α325/28.8.2020 κοινή απόφαση των υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσω-
τερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3775, ΑΔΑ: 
ΩΩ7Β465ΧΘΞ-Ξ6Α).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 2347/21.12.2022 (3)
Δημοσίευση στο τεύχος Β’, της απόφασης του Δ.Σ. 

περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για το έτος 2023.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.»

  Έχοντας υπόψη:
1. Ότι η Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), κατά τον ιδρυτικό 
της ν. 3607/2007 (Α’ 245), είναι μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, ανήκει στις ΔΕΚΟ, προερχόμενη εκ μετατροπής 
σε Ανώνυμη Εταιρεία του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέ-
ντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσι-
ών» (ΚΗΥΚΥ), ανήκει δε στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης.

2. Την περ. 2.2 της παρ. 2 του υπ’ αρ. π.δ. 81/2019 
(Α’ 119), με την οποία η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τελεί υπό την επο-
πτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Το άρθρο 56 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) Τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 3607/2007 (Α’ 245) για την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

4. Την υπό στοιχεία Ζ/3015/2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ορισμός 
Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 622).

5. Την υπ’ αρ. 4048/2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 830) απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
περί Ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Την υπ’ αρ. 8156/2022 απόφαση του Υφυπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αποδοχή παραίτησης και 
αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 180).

7. Την υπ’ αρ. 2043 απόφαση της 472ης/28-3-2022 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., «Ορισμός νέου 
μέλους και ανασυγκρότησης του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.».

8. Το υπό στοιχεία 2166/Β1-105/21-2-2020 έγγραφο 
της ΕΛΣΤΑΤ, με το οποίο η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. περιλαμβάνεται 
στο Στατιστικό Μητρώο των φορέων Γενικής Κυβέρνη-
σης από τον Μάρτιο του 2020.

9. Την υπ’ αρ. 1285/258ης/24.6.2016 (ΑΔΑ: 67ΙΖ4691Β5- 
6ΨΥ) απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που αφορά 
στην ένταξη του προσωπικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στο 
Ενιαίο Μισθολόγιο, σύμφωνα με τον ν. 4354/2015
(Α’ 176) και με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/
5-1-2016 και 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκυκλίους της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής, του Υπουργείου 
Οικονομικών.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του ν. 4354/2015 
(Α’ 176) και την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ερ-
μηνευτική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, όπου αναφέρεται:

- Ότι ανώτατο όριο απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης είναι οι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εργαζό-
μενο το εξάμηνο και συνολικά διακόσιες σαράντα (240) 
ώρες κατ’ έτος.

- Ότι κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες απασχό-
λησης, ανώτατο όριο είναι οι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά 

εργαζόμενο το εξάμηνο και συνολικά εκατόν ενενήντα 
δύο (192) ώρες κατ’ έτος.

- Ότι για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ η απόφαση 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο ή το όργανο Διοίκησης ή το εξουσιοδο-
τημένο από αυτό όργανο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 45, 72 και 73 του Κα-
νονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Βιβλίο Β’) ως ισχύει, που αφορούν στην 
παροχή υπερωριακής, νυχτερινής και εργασίας κατά τις 
εξαιρέσιμες, του προσωπικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

12. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/2017 υπουργική απόφαση 
(Β’ 17) σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτε-
ρινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

13. Ότι υπάρχει αυξημένος όγκος εργασιών λόγω και 
των σημαντικών έργων που υλοποιεί, αλλά και των νέων 
έργων που συνεχώς αναλαμβάνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., επη-
ρεάζει το σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων της, ιδιαί-
τερα δε και μετά την αποχώρηση σημαντικού αριθμού 
υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια, λόγω συνταξιοδότησης 
ή παραίτησης.

Βάσει του σκοπού που εξυπηρετεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
η υλοποίηση των έργων που έχουν ενταχθεί και στον 
προϋπολογισμό της, αλλά και όσων άλλων της ανα-
τίθενται ή πρόκειται να της ανατεθούν κατά το έτος 
2023, απαιτεί πρόσθετη απασχόληση του τακτικού 
προσωπικού της.

14. Ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 14431/02-12-2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η 
υπερωριακή απασχόληση αποζημιώνεται στο πλαί-
σιο της δαπάνης που προβλέφθηκε στο προς έγκριση 
σχέδιο του προϋπολογισμού της Η.ΔΙ.Κ. Α. Α.Ε. για το 
έτος 2023.

Αναλυτικότερα, προβλέφθηκε ετήσια δαπάνη για υπε-
ρωριακή απασχόληση του προσωπικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
συνολικά διακοσίων τριών χιλιάδων ευρώ (203.000,00 €) 
στον Κ.Α. 261, καθώς και ετήσια δαπάνη για απασχόλη-
ση κατά τις εξαιρέσιμες εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(140.000,00 €) στον Κ.Α. 263.

15. Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής απα-
σχόλησης, καθώς και ο αριθμός των υπαλλήλων ανά 
οργανική μονάδα που θα απασχοληθούν, θα περιλαμ-
βάνονται στη συγκρότηση συνεργείου με απόφαση της 
Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ. Στο τέλος κάθε μήνα, οι πραγματοποιηθείσες ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης θα βεβαιώνονται από τη 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και θα διαβιβάζονται 
στη Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών εντός επτά (7) 
εργασίμων ημερών κάθε επόμενου της υπερωριακής 
απασχόλησης μήνα.

16. Τα αναφερόμενα στο υπ’ αρ. 1964 εισηγητικό ση-
μείωμα της Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου 
της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (υπ’ αρ. 15078/19-12-2022).

17. Τις απόψεις των μελών του, αποφασίζει:
1. Την έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχό-

λησης του έτους 2023 για το προσωπικό της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, 
με ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εργα-
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ζόμενο, ανά εξάμηνο και συνολικά διακοσίων σαράντα 
(240) ωρών ανά εργαζόμενο κατ’ έτος, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

2. Την έγκριση απασχόλησης κατά τις αργίες και εξαι-
ρέσιμες του έτους 2023 για το προσωπικό της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, 
με ανώτατο όριο, τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εργα-
ζόμενο, ανά εξάμηνο και συνολικά εκατόν ενενήντα δύο 

(192) ωρών ανά εργαζόμενο κατ’ έτος, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος

ΝΙΚΗ ΤΣΟΥΜΑ    




