
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 12 
     Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/ 

05.10.2021 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 στεγαστικής 

συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από 

το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρί-

ου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» 

(Β’ 4619) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων εξηκοστό δεύτερο, εξη-

κοστό τρίτο, εξηκοστό έκτο και εξηκοστό έβδομο του 
ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης 
και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβα-
σης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης 
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα 
Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των παραρτημάτων της και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

3. 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).

4. 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). 

5. 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). 

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

7. 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).

8. Τις διατάξεις της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119).

10. 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».

11. 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/
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26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 
αυτού.

12. 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.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1388/2014 της Επιτρο-
πής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμέ-
νων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται 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 της 24/12/2014 σελ. 37), 
και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 44 αυτού.

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

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» (Α’ 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 Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως τροποποιηθέν 
ισχύει με το π.δ. 47/2021 (Α΄ 121).

21. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181), όπως τροποποιηθέν ισχύει με το 
π.δ. 47/2021 (Α΄ 121). 

22. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’  151), σε συνδυασμό 
με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123), καθώς και το 
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργα-
νισμός του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών» 
(Α’ 151)» (Α’ 119).

23. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

24. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας 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.

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 Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
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 Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλί-
ου 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 απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

31. Την υπ’  αρ. 1009/07.01.2022 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 
6ΦΘΕ46ΜΤΛΡ-Χ57).

32. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18450/Α325/ 
20.10.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών «Συ-
μπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/ 
06.10.2021 (Β’ 4646) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών 
και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοι-
χεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/Α325/13.10.2021 (Β’ 4740) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών, ως προς 
την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών από τους σει-
σμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021.» 
(Β’ 4882).

33. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/ 
06.10.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν-
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από 
τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 
2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλεί-
ου της Περιφέρειας Κρήτης.» (Β’ 4646).
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34. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/05.10.2021 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 το σεισμό 
που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές 
της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4619) και τις τροποποιητικές 
αυτής (Β΄ 4911/2021, Β΄ 5146/2021, Β΄ 5713/2021 και 
Β΄ 6249/2021).

35. Την υπό στοιχεία 3981/25.2.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

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

37. Την υπ’ αρ. 8648/27.09.2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κα-
τάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

38. Την υπ’ αρ. 8752/30.09.2021 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

39. Την υπ’ αρ. 8760/30.09.2021 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής και των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Γουβών, Κόξαρης, Επάνω Βάθειας, Κάτω 
Βάθειας, Ελιάς, Ανώπολης και Χαρασού της Δημοτικής 
Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

40. Την υπό στοιχεία ΓΓ2895/2.10.2021 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κή-
ρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προ-
στασίας της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους του Δήμου 
Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της 
Περιφέρειας Κρήτης και της Κοινότητας 1ου Κεντρικού 
Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου, της Δημο-
τικής Ενότητας Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας 
Κρήτης.

41. Την υπό στοιχεία ΓΓ2896/2.10.2021 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυ-
ξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστα-
σίας των Κοινοτήτων Κάτω Μετοχίου, Πλάτης, Ψυχρού, 
Καμινακίου, Αβρακόντε, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Κωνστα-
ντίνου, Μαρμακέτων, Τζερμιάδων και Λαγού, του Δήμου 
Οροπεδίου Λασιθίου της Περιφερειακής Ενότητας Λα-
σιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

42. Την υπ’ αρ. 8862/05.10.2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κα-
τάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των 
Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Βαρβάρας και Κόφινα του 

Δήμου Γόρτυνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλεί-
ου της Περιφέρειας Κρήτης.

43. Την υπ’ αρ. 8889/07.10.2021 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Μοιρών, Πόμπιας, Ρουφά, 
Σκουρβούλων, Καστελλίου, Πηγαϊσακίων και Πετροκε-
φαλίου της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Τυπακίου, Μαγαρικαρίου, Κλήματος, Γρηγο-
ρίας, Καμαρών και Πιτσιδίων της Δημοτικής Ενότητας 
Τυμπακίου και της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού του Δή-
μου Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 
της Περιφέρειας Κρήτης.

44. Την υπ’ αρ. 8897/06.10.2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κα-
τάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου Βιάννου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 
της Περιφέρειας Κρήτης.

45. Η υπ’ αρ. 9254/15.10.2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κα-
τάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των 
Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνας και Ρούβα του Δήμου 
Γόρτυνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

46. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

47. Την ανάγκη στήριξης φυσικών και νομικών προ-
σώπων και νομικών οντοτήτων που περιέρχονται σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που 
εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της 
Κρήτης.

48. Την από 28.01.2022 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα 
θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ. 

49. Την υπό στοιχεία 11428ΕΞ2022/28.01.2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

50. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το τρέ-
χον οικονομικό έτος το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί και εξαρτάται από πραγματικά δεδομένα, 
σε βάρος της ΣΑΕ 051 του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασί-
ζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/05.10.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρα-
τείας (Β’ 4619), ως εξής: 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι ιδιοκτήτες, 

κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, κτιριακών επαγγελματι-
κών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών μη επαγγελ-
ματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από τον 
σεισμό του άρθρου 1, όπως αυτά προκύπτουν από την 
τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (έντυπο 
Ε9). Ειδικά, για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι 
στεγαστικής συνδρομής για ακίνητα τα οποία αποκτή-
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θηκαν ή μεταβλήθηκε η κατάστασή τους μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση στοιχείων 
ακινήτων (Ε9) έτους 2022 που έχει υποβληθεί μέχρι και 
την 28η Ιανουαρίου 2022».

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

ου 2021. Οι αιτήσεις δύναται να τροποποιούνται ως την 
ημερομηνία αυτή. Οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζο-
νται μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του 
πρώτου εδαφίου. Νέες αιτήσεις ή τροποποίηση αιτήσεων 
που έχουν υποβληθεί εντός της προθεσμίας του πρώ-
του εδαφίου δύνανται να υποβάλλονται και από την 31η 
Ιανουαρίου 2022 ως και την 14η Φεβρουαρίου 2022. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της αίτησης και εφόσον 
έχει ήδη καταβληθεί ενίσχυση που υπερβαίνει το ποσό 
που προκύπτει μετά την τροποποίηση της αίτησης, το 
υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως κα-
ταβληθέν ποσό, βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις 
διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός  Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών  Επικρατείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02002933001220004*


		2022-01-30T19:45:23+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




