
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 980/5.10.2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Επι-
κρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτα-
κτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή για 
αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που 
επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η 
Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας 
Κρήτης» (Β’ 4620).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/
5.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών 
και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορή-
γησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 
ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, 
σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από το σεισμό που 
εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιο-
χές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4619).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. ΓΔΟΥ 1078 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 980/

5.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτε-

ρικών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης 

εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 

πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής σε 

φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό 

που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε 

περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4620). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

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

κοστό τέταρτο, 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-
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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 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προ-
στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασί-
ας 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).

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 περ. γ’ της παρ. 1 και της παρ. 4 
του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων 
Κοινωνικής Προστασίας οικονομικώς αδυνάτων και 
καταργήσεως των διεπουσών του θεσμού της απορίας 
διατάξεων» (Α’ 149).

8. 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).

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

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

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

12. 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).

13. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

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

16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

17. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 
του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

18. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

19. 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).

20. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

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

22. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

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

24. 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).

25. 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).

26. 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 την παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Δι-
οικητή 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).

27. 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 
«Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/
Α325/06.10.2021 (Β’ 4646) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπο-
δομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 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 Μεταφο-
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ρών, ως προς την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών 
από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμ-
βρίου 2021» (Β’ 4882).

28. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/
06.10.2021 κοινή 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).

29. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ980/05.10.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας «Διαδικασία 
χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 
ως πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής σε φυ-
σικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό που εκ-
δηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της 
Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4620), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία ΓΔΟΥ1000/22.10.2021 (Β’ 4912) και 
ΓΔΟΥ1018 (Β’ 5140) όμοιες.

30. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

31. Την υπ’ αρ. 33862/16.5.2019 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία 
χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήτ-
τονται από φυσικές καταστροφές» (Β’ 1699).

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

33. 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.

34. 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.

35. Την υπ’ αρ. 8760/30.09.2021 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασί-
ας της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής και των Δημο-
τικών Κοινοτήτων Γουβών, Κόξαρης, Επάνω Βάθειας, 
Κάτω Βάθειας, Ελιάς, Ανώπολης και Χαρασού της Δη-
μοτικής Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας 
Κρήτης.

36. Την υπό στοιχεία ΓΓ2895/2.10.2021 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη 
σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου, 
της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας 
Κρήτης και της Κοινότητας 1ου Κεντρικού Δημοτικού Δι-
αμερίσματος Δήμου Ηρακλείου, της Δημοτικής Ενότητας 
Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. Την 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.

42. Την ανάγκη στήριξης των φυσικών προσώπων που 
περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας 
του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 
σε περιοχές της Κρήτης.

43. Την από 24.12.2021 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα 
θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ.

44. Την από 19.10.2021 εισήγηση της Κυβερνητι-
κής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του 
ν. 4797/2021.

45. Το υπό στοιχεία 122262/04.10.2021 έγγραφο του 
Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Επο-
πτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών.

46. Την υπό στοιχεία 164786ΕΞ2021/22.12.2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

47. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δε προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το 
τρέχον οικονομικό έτος σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:
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Μετά την παρ.  4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ980/5.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών 
και Επικρατείας (Β’ 4620), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπό στοιχεία ΓΔΟΥ1000/22.10.2021 (Β’ 4912) και ΓΔΟΥ 
1018 (Β’ 5140) όμοιες, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Σε περίπτωση όπου το ποσό της αίτησης της 
παρ. 1 του άρθρου 4 είναι μεγαλύτερο από το ποσό 
που προκύπτει από το δελτίο ταχείας αυτοψίας ή επα-
νελέγχου το οποίο επισυνάπτεται κατά την αίτηση, τότε 
ως πρώτη αρωγή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοι-
χεί στη σοβαρότητα της βλάβης, όπως αυτή προκύπτει 
από το ως άνω δελτίο, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 3.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις καταβολές ενισχύ-
σεων με το παρόν καθεστώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Υφυπουργός Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών Επικρατείας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΓΔΟΥ 1077 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/5.10.2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Με-

ταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγη-

σης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 

πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, 

σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από το σεισμό που 

εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περι-

οχές 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 του 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 Συμβου-
λίου 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 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, συμπληρώθηκε και ισχύει.

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-
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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.

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) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπο-
ρία 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 Κα-
νονισμού 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 
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 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

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

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 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 Υ6/9.7.2019 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, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (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 Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18450/Α325/
20.10.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών 
«Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/
Α325/06.10.2021 (Β’ 4646) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπο-
δομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 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 Μεταφο-
ρών, ως προς την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών 
από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμ-
βρίου 2021» (Β’ 4882).

32. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/
06.10.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης 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).

33. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 979/05.10.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας 
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«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), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία ΓΔΟΥ999/22.10.2021 (Β’ 4911) και 
ΓΔΟΥ1017/4.11.2021 (Β’ 5140) όμοιες.

34. 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).

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

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

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 Προστασί-
ας της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής και των Δημο-
τικών Κοινοτήτων Γουβών, Κόξαρης, Επάνω Βάθειας, 
Κάτω Βάθειας, Ελιάς, Ανώπολης και Χαρασού της Δη-
μοτικής Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου της 
Περιφερειακής 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. Την 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 ανάγκη στήριξης φυσικών και νομικών προσώ-
πων και νομικών οντοτήτων που περιέρχονται σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώ-
θηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης.

47. Την από 24.12.2021 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα 
θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ.

48. Την από 16.11.2021 εισήγηση της Κυβερνητι-
κής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του 
ν. 4797/2021.

49. Το υπό στοιχεία 122262/04.10.2021 έγγραφο του 
Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Επο-
πτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών.

50. Την υπό στοιχεία 164786ΕΞ2021/22.12.2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

51. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το 
τρέχον οικονομικό έτος σε βάρος του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
979/05.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και 
Μεταφορών και Επικρατείας (Β’ 4619), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπό στοιχεία ΓΔΟΥ999/22.10.2021 (Β’ 4911) 
και ΓΔΟΥ1017/4.11.2021 (Β’ 5140) όμοιες, προστίθεται 
παρ. 6 ως εξής:

«6. Σε περίπτωση όπου το ποσό της αίτησης της παρ. 1 
του άρθρου 4 είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προ-
κύπτει από το δελτίο ταχείας αυτοψίας ή επανελέγχου 
το οποίο επισυνάπτεται κατά την αίτηση, τότε ως πρώτη 
αρωγή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη σο-
βαρότητα της βλάβης, όπως αυτή προκύπτει από το ως 
άνω δελτίο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει για τη χορήγηση ενισχύ-
σεων δυνάμει του ν. 4839/2021.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής  
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης Υποδομών 
και Επενδύσεων και Μεταφορών Επικρατείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02062492712210008*

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,
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