
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΓΔΟΥ 926 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 842/ 

18.08.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπο-

δομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδι-

κασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστι-

κής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν 

από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές 

της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 

2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021» (Β΄3854). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 

5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» 
(Α΄138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική 
προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από 
τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 
διατάξεις» (Α΄143) και άλλες διατάξεις.» (Α΄156).

2. Τις διατάξεις των άρθρων πρώτου, δέκατου, δέκατου 
τέταρτου και δέκατου πέμπτου της από 13 Αυγούστου 
2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέ-
τρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση 
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄143), όπως 
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α΄184) 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄131).

4. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄137).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133). 

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄143). 

7. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90).

8. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
συναφών θεμάτων» 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 τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄261).

9. Τις διατάξεις της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 
(Α΄203), όπως τροποποιήθηκε.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119).

11. 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».

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/
26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 
αυτού.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 
9, 12, 13 και 30 αυτού.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της 
16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται 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 (EE L 369/24.12.2014 σελ. 37), και ιδίως τα άρθρα 
7,9,12,13 και 44 αυτού.

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155). 

16. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).

17. Το 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).

18. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A΄ 121). 

19. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄103).

20. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

21. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (A΄181). 

22. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151), σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (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).

23. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄145).

24. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005 - Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

25. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).

26. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας» (Β΄2902). 

27. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

28. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

29. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

30. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/
2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

31. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 842/18.08.2021 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 τις πυρκαγιές 
που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτει-
ας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 
2021» (Β΄3854).

32. Την υπό στοιχεία 3981/25.02.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

33. Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με 
το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού
(ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του 
Κανονισμού 1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε 
οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμ-
βάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και 
οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή 
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άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες 
ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονο-
μική δραστηριότητα». 

34. Την υπ’ αρ. 13535/29.03.2021 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποι-
ητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ).

35. Την υπ’ αρ. 109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

36. Την ανάγκη στήριξης φυσικών και νομικών προ-
σώπων και νομικών οντοτήτων που περιέρχονται σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που 
εκδηλώθηκαν στις περιοχές της ελληνικής Επικράτειας 
από 1 Μαΐου 2021 ως και 2 Σεπτεμβρίου 2021.

37. Την από 15.09.2021 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα 
θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ. 

38. Την υπό στοιχεία 112739ΕΞ2021/15.09.2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη για το τρέχον 
οικονομικό έτος το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσ-
διοριστεί και εξαρτάται από πραγματικά δεδομένα, σε 
βάρος της ΣΑΕ 051 (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100003) του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 842/18.08.2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β΄3854) 
τροποποιείται ως εξής: 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την παρούσα απόφαση χορηγείται έκτακτη εφά-

παξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, σε πληγέντα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν 
από 1 Μαΐου και ως 2 Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της 
ελληνικής Επικράτειας, για τις οποίες εκδίδονται απο-
φάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας.».

2. Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«α) είναι ιδιοκτήτες κτιρίου το οποίο βρίσκεται σε περι-
οχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθη-
καν από 1 Μαΐου 2021 και ως 2 Σεπτεμβρίου 2021 και για 
τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμ-
ματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε 
κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το ύψος της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει 

το ογδόντα (80%) της κατά πλήρη κυριότητα αξίας του 
ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2020, μη συνυπο-
λογιζόμενης της παλαιότητας, με βάση το ποσοστό συνι-
διοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας, με βάση 
το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15η Οκτωβρίου 

2021. Οι αιτήσεις δύναται να τροποποιούνται ως την 
ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης της αί-

τησης και εφόσον έχει ήδη καταβληθεί ενίσχυση που 
υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά την τροποποί-
ηση της αίτησης, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και εισπράττεται κατά 
τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Οι αιτή-
σεις τροποποίησης εξετάζονται μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας υποβολής του πρώτου εδαφίου.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 και η περ. α της παρ. 3 
του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακίνητα 
(ενδεικτικά ΑΤΑΚ, περιγραφικά στοιχεία ακινήτου, πο-
σοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο δικαίωμα) από την 
τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτά έχουν 
διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9, τα οποία 
ευρίσκονται στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές 
που εκδηλώθηκαν από 1 Μαΐου 2021 και ως 2 Σεπτεμ-
βρίου 2021 και ο αιτών δηλώνει:

α) ότι είναι ιδιοκτήτης κτιρίου (κατά πλήρη ή ψιλή κυ-
ριότητα) που ευρίσκεται σε περιοχή που έχει πληγείαπό 
τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 1 Μαΐου 2021 και 
ως 2 Σεπτεμβρίου 2021 και για την οποία έχει εκδοθεί 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 
για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας,».

6. Μετά την περ. στ της παρ. 3 του άρθρου 4 προστί-
θεται περ. ζ ως εξής:

«ζ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις της από 13 Αυγούστου 
2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄143),». 

7. Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογα-

ριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρο-
νικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, χρε-
ώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR52 0100 0230 0000 
0242 4222 890 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέ-
ρους πληρωμές, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, προς 
τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν 
υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της 
πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμει-
ακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR30 
0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται 
ως έσοδα του ΠΔΕ.».

8. Στο άρθρο 7 μετά την παρ. 6 προστίθεται παρ. 7 
ως εξής:

«7. Σε περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης των δι-
ατάξεων ή υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή 
στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη 
φορολογική κατάσταση (περιουσιακή κατάσταση, φορο-
λογικό Μητρώο κ.λπ.) των φυσικών και νομικών προσώ-
πων με σκοπό την υπαγωγή των αιτούντων στις διατά-
ξεις του άρθρου δέκατου της από 13 Αυγούστου 2021 
ΠΝΠ, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/
2021, η ΑΑΔΕ δύναται: α) να μην εγκρίνει προσωρινά την 
αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής 
έναντι στεγαστικής συνδρομής και να ενημερώσει εγ-
γράφως τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και το 
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Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα κρίσιμα 
για κάθε περίπτωση στοιχεία, β) να μην συμπεριλαμβάνει 
τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς καταστρατηγούν τις δια-
τάξεις στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις 
δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 5, ενημερώνοντας 
σχετικά όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, γ) να κοινο-
ποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλή-
ματος και στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος για την εξακρίβωση πιθανής 
απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος 
του Ελληνικού Δημοσίου, δ) να προβαίνει στις δέουσες 
ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου, με βάση την κείμενη 
νομοθεσία.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει για τη χορήγηση ενισχύ-
σεων δυνάμει του άρθρου δέκατου της από 13.08.2021 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως επεκτάθηκε 
ως προς το πεδίο εφαρμογής με το άρθρο 3 του ν. 4824/ 
2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
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