
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.     6066 ΕΞ 2022 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/

16.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδο-

μών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία 

χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενί-

σχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής 

συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από 

τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον 

σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 24Α και 24Β του ν. 4797/2021 «Κρατική 

αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για 
τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός 
προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ του ν. 4727/2020 
(Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνί-
ες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» 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 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», (Α’ 117) η οποία κυρώθηκε, τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), 
καθώς και του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως 
τροποποιήθηκε 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» (Α’ 75) η 
οποία κυρώθηκε 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 (L 187) 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 κατηγορι-
ών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομί-
ας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσω-
τερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
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της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(L 193) και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

13. 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 (L 369) 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 (ΕΕ) 1388/2014, όπου «Επιχείρηση θεωρείται 
κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, 
που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περι-
λαμβάνονται 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 Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 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 (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. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

24. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της 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 υπό στοιχεία 161385ΕΞ2021/16.12.2021 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 τον σεισμό 
της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης 
Μαρτίου 2021» (Β’ 5950).

31. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325/17.05.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών 
«Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, 
Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας και τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6350/Α325/11-3-2021 (Β’  964, διόρθωση 
σφάλματος Β’1432) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών 
και Μεταφορών» (Β’ 2094).

32. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/
11.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 964, διόρθωση σφάλματος 
Β’1432).

33. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/
27.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β’ 5293, διόρθωση 
σφάλματος Β’1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./8835/Α325/23.6.2021 (Β’ 2791) 
κοινή υπουργική απόφαση.

34. Την υπό στοιχεία 3981/25.2.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
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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 Πιστο-
ποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-
41Τ).

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

37. Τις από 10.12.2021 και 13.1.2022 εισηγήσεις της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 
του ν. 4797/2021.

38. Το από 14.12.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμή-
ματος Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών.

39. Την υπό στοιχεία 5976ΕΞ2022/14.01.2022 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών.

40. 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 161385ΕΞ2021/
16.12.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών 
και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτα-
κτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι 
στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν 
από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον 
σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950) 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 τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 
2020 στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, 
Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως 
αυτές οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./26169/Α325/2020 (Β’ 5293) κοινή υπουργική απόφα-
ση ή/και τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στις περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Γρεβενών και Κοζάνης της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Καρδίτσας, Λάρισας και 
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτές οριοθετήθη-
καν με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 
(Β’ 964) και ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/9028/Α325/17.05.2021 (Β’ 2094) 
κοινές υπουργικές αποφάσεις:

1.1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή 
Ενότητα Πιερίας:

α) Κοινότητα Σκοτίνης της Δημοτικής Ενότητας Ανα-
τολικού Ολύμπου του Δήμου Δίου - Ολυμπίου.

β) Κοινότητα Κατερίνης της Δημοτικής Ενότητας Κα-
τερίνης, Κοινότητα Κορινού της Δημοτικής Ενότητας Κο-
ρινού, Κοινότητα Περιστάσεως της Δημοτικής Ενότητας 
Παραλίας, Κοινότητες Αγίου Δημητρίου και Μηλιάς της 
Δημοτικής Ενότητας Πέτρας και Κοινότητα Ρητίνης της 
Δημοτικής Ενότητας Πιερίων του Δήμου Κατερίνης

1.2. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
Α. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών:
α) Δήμος Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρε-

βενών.
Β. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης:
α) Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου της Δημοτικής Ενό-

τητας Αγίας Παρασκευής, Κοινότητα Φούφα της Δημο-
τικής Ενότητας Μουρικίου, Κοινότητα Περδίκκα της 
Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας.

β) Κοινότητες Μεταξά και Πλατανορρεύματος της Δη-
μοτικής Ενότητας Σερβίων του Δήμου Σερβίων.

1.3. Περιφέρεια Θεσσαλίας:
Α. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας:
α) Κοινότητες Ανθηρού και Καρυάς της Δημοτικής 

Ενότητας Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας.
β) Κοινότητες Πύργου Ιθώμης και Χάρματος της Δημο-

τικής Ενότητας Ιθώμης, Κοινότητες Μουζακίου, Γελάνθης 
και Μαγουλίτσης της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου, 
όλη η Δημοτική Ενότητα Παμίσου του Δήμου Μουζα-
κίου.

γ) Δήμος Παλαμά.
δ) Κοινότητα Σοφάδων της Δημοτικής Ενότητας Σο-

φάδων του Δήμου Σοφάδων.
Β. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας:
α) Κοινότητες Αγιάς, Μεγαλοβρύσου και Μεταξοχωρί-

ου της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς, Κοινότητα Ομολίου 
της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών, Κοινότητα Καστρί-
ου της Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας του Δήμου Αγιάς.

β) Δήμος Ελασσόνας.
γ) Κοινότητα Νίκης της Δημοτικής Ενότητας Αρμενίου, 

Κοινότητες Αγίων Αναργύρων, Βουναίνων, Κραννώνος, 
Κυπαρίσσου, Μικρού Βουνού της Δημοτικής Ενότητας 
Κραννώνος, όλη η Δημοτική Ενότητα Νίκαιας και όλη 
η Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου του Δήμου Κιλελέρ.

δ) Όλη η Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων, Κοινότητα 
Γόννων της Δημοτικής Ενότητας Γόννων, Κοινότητα Κρα-
νέας της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου, Κοινότητα 
Μακρυχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου 
και όλη η Δημοτική Ενότητα Νέσσωνος του Δήμου Τε-
μπών.

ε) Όλη η Δημοτική Ενότητα Αμπελώνος του Δήμου 
Τυρνάβου και όλη η Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου του 
Δήμου Τυρνάβου.

στ) Κοινότητες Κρήνης, Μεγάλου Ευυδρίου, Πολυ-
νερίου και Υπερείας της Δημοτικής Ενότητας Ενιππέα, 
Κοινότητα Σκοπιάς της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακί-
ου, Κοινότητες Αμπελείας, Ρευματιάς, Σκοτούσσης και 
Χαλκιάδων της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα και 
Κοινότητα Φαρσάλων της Δημοτικής Ενότητας Φαρσά-
λων του Δήμου Φαρσάλων.

ζ) Κοινότητα Φαλάννης της Δημοτικής Ενότητας Γιάν-
νουλης, όλη η Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας, Κοινότητες 
1ου, 2ου, 3ου και 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος Λαρίσης 
της Δημοτικής Ενότητας Λαρισαίων του Δήμου Λαρι-
σαίων.

Γ. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων:
α) Όλη η Δημοτική Ενότητα Τυμφαίων και Κοινότητα 

Αχλαδέας της Δημοτικής Ενότητας Χασίων του Δήμου 
Μετεώρων.
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β) Κοινότητες Βροντερού, Ελάτης και Πετρουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, Κοινότητες Γόμφων και 
Μουριάς της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων, όλη η Δημοτι-
κή Ενότητα Μυροφύλλου, Κοινότητες Παραποτάμου και 
Πιαλείας της Δημοτικής Ενότητας Πιαλείων, Κοινότητες 
Βαλκάνου, Μεσοχώρας και Στουρναραιίκων της Δημοτι-
κής Ενότητας Πινδέων, Κοινότητες Αγίου Βησσαρίωνος, 
Κοτρωνίου και Παλαιοκαρυάς της Δημοτικής Ενότητας 
Πύλης του Δήμου Πύλης.

γ) Δήμος Τρικκαίων.
δ) Όλη η Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας, όλη η Δημοτική 

Ενότητα Φαρκαδόνος και όλη η Δημοτική Ενότητα Πελ-
λιναίων του Δήμου Φαρκαδόνος.

1.4. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενό-
τητα Φθιώτιδας:

Κοινότητα Παλαιάς Γιαννιτσούς της Δημοτικής Ενότη-
τας Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης

1.5. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:
Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».
2. 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 ή κύριας κατοικίας που υπέστησαν 
βλάβες από τους σεισμούς του άρθρου 1, όπως αυτά 
προκύπτουν από την τελευταία δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης (έντυπο Ε9). Σε περίπτωση που στον ιδιο-
κτήτη ανήκαν, την ημέρα επέλευσης εκάστου φαινομέ-
νου του άρθρου 1, κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα, περισ-
σότερες της μίας ιδιοκτησίες, λειτουργικά ανεξάρτητες 
ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένη ιδιο-
κτησία είτε όχι, δικαιούται ενίσχυση είτε για κτίριο επαγ-
γελματικής χρήσης για το οποίο υπέβαλε ή πρόκειται να 
υποβάλει αίτηση χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./26169/Α325/2020 (Β’ 5293), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./6350/
Α325/2021 (Β’ 964) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325/17.05.2021 
(Β’ 2094) κοινές υπουργικές αποφάσεις για έκαστο συμ-
βάν, είτε για την κύρια κατοικία εφόσον υπέβαλε ή πρό-
κειται να υποβάλει για αυτή αίτηση χορήγησης στεγα-
στικής συνδρομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./26169/Α325/2020 (Β’ 5293) ή 
στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 
(Β’ 964) και ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/9028/Α325/17.05.2021 (Β’ 2094) 
κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Ειδικά, για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι 
στεγαστικής συνδρομής για ακίνητα τα οποία αποκτή-
θηκαν ή μεταβλήθηκε η κατάστασή τους μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2020, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση στοιχείων 
ακινήτων (Ε9) έτους 2021 που:

α) έχει υποβληθεί μέχρι και την 29 Οκτωβρίου 2020 
για ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν 
από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στις περιο-
χές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και 
Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αυτές ορι-
οθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/
Α325/2020 (Β’ 5293) κοινή υπουργική απόφαση ή

β) έχει υποβληθεί μέχρι και την 2 Μαρτίου 2021 για 
ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν 

από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στις περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με τις 
υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./6350/Α325/2021 (Β’ 964) 
και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9028/Α325/17.05.2021 (Β’ 2094) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις.».

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

«α) είναι ιδιοκτήτες κτιρίου επαγγελματικής εγκατάστα-
σης ή κύριας κατοικίας, το οποίο βρίσκεται στις περιοχές 
που έχουν πληγεί από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 
2020 στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, 
Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως 
αυτές οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./26169/Α325/2020 (Β’ 5293) κοινή υπουργική απόφα-
ση ή/και τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στις περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πιερίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Γρεβενών και Κοζάνης της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Καρδίτσας, Λάρισας και 
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Φθιώτιδας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτές οριοθετήθη-
καν με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 
(Β’ 964) και ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/9028/Α325/17.05.2021 (Β’ 2094) 
κοινές υπουργικές αποφάσεις».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση έναντι στεγαστικής 

συνδρομής χορηγείται στους ιδιοκτήτες είτε κύριας κα-
τοικίας, εφόσον ιδιοχρησιμοποιείται, είτε επαγγελματι-
κής εγκατάστασης η οποία είτε ιδιοχρησιμοποιείται, είτε 
μισθώνετται σε τρίτους, είτε παραχωρείτε δωρεάν, είτε 
είναι κενή. Η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση χορηγείται μόνο 
για το ακίνητο - επαγγελματική εγκατάσταση ή κύρια 
κατοικία - για την οποία έχει υποβληθεί ή θα υποβληθεί 
αίτηση χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/
Α325/2020 (Β’ 5293), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./6350/Α325/2021 
(Β’ 964) και ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/9028/Α325/17.05.2021 (Β’ 2094) 
κοινές υπουργικές αποφάσεις, για έκαστο συμβάν.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η Ιανουαρίου 

2022. Οι αιτήσεις δύναται να τροποποιούνται ως την ημε-
ρομηνία αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης της αίτησης 
και εφόσον έχει ήδη καταβληθεί ενίσχυση που υπερβαί-
νει το ποσό που προκύπτει μετά την τροποποίηση της 
αίτησης, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται ως αχρεω-
στήτως καταβληθέν ποσό, βεβαιώνεται και εισπράττεται 
κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. Οι 
αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται μετά την παρέλευση 
της προθεσμίας υποβολής του πρώτου εδαφίου.».

6. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως 
εξής:

«1. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής συμψηφίζεται με το 
αναλογούν ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγα-
στικής συνδρομής που δικαιούται ο ιδιοκτήτης, όπως 
αυτό θα καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέ-
λου, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/
Α325/2020 (Β’ 5293), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./6350/Α325/2021 
(Β’  964) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9028/Α325/17.05.2021 
(Β’ 2094) κοινές υπουργικές αποφάσεις οριοθέτησης 
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περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
2. Σε περίπτωση που το αναλογούν ποσό δωρεάν κρα-

τικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτή θα 
καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέλου, σύμφω-
να με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./26169/Α325/2020 
(Β’ 5293), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 (Β’ 964) και 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./9028/Α325/17.05.2021 (Β’ 2094) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις οριοθέτησης περιοχών και χο-
ρήγησης στεγαστικής συνδρομής, είναι μικρότερο από 
το ποσό που έλαβε ο αιτών ως πρώτη αρωγή έναντι της 
στεγαστικής συνδρομής, τότε το ποσό που υπερβαίνει 
το ποσό της δικαιούμενης κρατικής αρωγής για στεγα-
στική συνδρομή, επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο 
ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εφαρμοζομένου του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, 
Α’ 90) [ΚΕΔΕ]. Ειδικά, εφόσον ο αιτών είναι επιχείρηση, το 
ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης κρατικής 
αρωγής για στεγαστική συνδρομή επιστρέφεται εντόκως 
από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου 
και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε 
περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα 
με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της 
μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προ-

εξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ. 
Για τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, ενημερώνουν σχετικά τη 
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών Επικρατείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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