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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1208/Α36 (1)
  Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης 

κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από τις κατολι−
σθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε 
περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στε−
ρεάς Ελλάδας και Ηπείρου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/28.08.1975) 

«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματο−
δοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του 
Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/07.02.1979) όπως τροποποιήθη−
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2576/1998.
4. Τις διατάξεις του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.1981) 

όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−

φιο του Ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσε−
ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/Α΄) «Περί 
Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − δημόσιο 
λογιστικό» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.06.2014) όπως τροποποιή−
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄/18.06.2008) 
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.

8. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυ−
ση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νό−
μων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/22.11.2010), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

10. Το Π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/29.08.2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

11. Τα άρθρα 2 και 3 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/
Α΄/22.09.2015) που αφορούν στη μετονομασία του Υπουρ−
γείου «Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
καθώς και στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα.

12. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄/23.09.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 
746/Β΄/30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προε−
δρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί 
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 
κανόνα των τριών υπογραφών».
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14. Την υπ’ αρ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β΄/15.10.2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Αλέξανδρο Χαρίτση».

15. Τις διατάξεις της αρ. Υ29/8−10−2015 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. 
Οικ. Γ. Χουλιαράκη» (Β΄/2168).

16. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325/21.05.2015 
(ΦΕΚ 1143/Β΄/16.6.15) (Φ.Ε.Κ. διόρθωσης σφάλματος 2241/
Β΄/19.10.2015) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Οριο−
θέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις 
κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε 
περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς 
Ελλάδας και Ηπείρου».

17. Την ανάγκη να χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου για 
την κάλυψη των δαπανών στέγασης στους πληγέντες 
από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 
2015 κατοίκους περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.

18. Την αριθ. 6417/322/04.02.2016 εισήγηση της Γεν.
Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων.

19. Το έγγραφο αριθ. ΔΝΣα/6463/ΦΝ 456ε/09.02.2016 
της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομο−
θέτησης του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
αποφασίζουμε:

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου στους 

ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες έχει 
εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοι−
μόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Έκθεση Αυτοψίας 
Ολοσχερούς Καταστροφής Κατολισθαίνοντος Κτιρίου 
ή πόρισμα χαρακτηρισμού τους ως προσωρινά ακα−
τάλληλες για χρήση από τις κατολισθήσεις Ιανουαρίου 
και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών 
Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, για την 
κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών τους αναγκών.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 

σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας Απόφασης για την υποβολή, 
από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην Αρμόδια 
Υπηρεσία:

α) για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Διεύθυν−
ση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.),

β) για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Τομέα 
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Αχαίας (Τ.Α.Σ. Ν. 
Αχαίας) και

γ) για την Περιφέρεια Ηπείρου στον Τομέα Αποκατά−
στασης Σεισμοπλήκτων Ν. Κοζάνης (Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης)

συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας «ΤΡΟ−
ΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ».

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
1. Την επιδότηση ενοικίου δικαιούνται οι οικογένειες, 

των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη 
και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν, 
για τη διαμονή τους, άλλη κατοικία εντός της Περι−
φερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα.

2. Η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
€ 300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για 

οικογένειες μέχρι και τριών (3) ατόμων, € 400 για οικο−
γένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500 για οικογένειες 
περισσοτέρων ατόμων. Η επιδότηση, που θα χορηγείται 
στους δικαιούχους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Απόδειξη 
Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω−
σης Ακίνητης Περιουσίας ή στις αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών (σε περίπτωση που διαμένουν προσωρινά σε 
ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσκομίζουν 
οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία.

3. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο 
με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογέ−
νειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, 
θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση 
αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να 
προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

4. Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση 
του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την 
έκδοση Απόφασης Δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης.

5. Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορη−
γείται στο τέλος του τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης 
της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της 
μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής 
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνη−
της Περιουσίας ή η ημερομηνία που θα αναγράφεται ως 
έναρξη διαμονής στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 
από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.

6. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι 
διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία και αδυνατούν 
να προσκομίσουν δικαιολογητικά των υπολοίπων συνι−
διοκτητών από τα οποία να προκύπτει ότι εκείνοι δεν 
διέμεναν μόνιμα σ' αυτή και δεν προτίθενται να διεκ−
δικήσουν επιδότηση τότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην 
οποία θα δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι ένοικοι της πλη−
γείσας κατοικίας και ότι αδυνατούν να προσκομίσουν 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συνιδιοκτητών της.

7. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη 
χρήση του έτους 2014), Ε2 και Ε9 του 2015 που απαιτού−
νται, θα προσκομίζονται από όλα τα άτομα που διέμεναν 
στη πληγείσα κατοικία, εφόσον υποχρεούνται από το 
νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προκειμένου 
να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων για τα 
οποία χορηγείται επιδότηση.

8. Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν 
στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι 
την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με 
ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους 
ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για 
έξι (6) μήνες.

9. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέ−
μεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή 
άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν πα−
ραχώρηση σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου 
έως και δύο (2) χρόνια. Εάν διέμεναν στην πληγείσα 
κατοικία ως φιλοξενούμενοι (χωρίς να κατοικεί σ' αυτή 
ο ιδιοκτήτης) σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου 
για έξι (6) μήνες.

10. Τρεις (3) μήνες μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης 
της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή της μόνι−
μης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης) 
ή μετά τη λήψη εφάπαξ της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, παύει 
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η καταβολή της εν λόγω επιδότησης έστω και αν δεν 
έχει παρέλθει το χρονικό διαστημάτων δύο (2) χρόνων.

11. Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια, 
εντός των καθορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να 
του χορηγηθεί Σ.Σ., ή εάν δε δικαιούται Σ.Σ. η εν λόγω 
επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια.

12. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητή−
σει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της 
αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου.

13. Δεν δικαιούνται την επιδότηση όσοι διαμένουν σε 
λυόμενους οικίσκους, τύπου container ή σε σκηνές που 
τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή 
τους, εκτός εάν τα παραδώσουν.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν 

την αίτηση που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην 
Αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η 
επιδότηση είναι τα παρακάτω:

Δ1. Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που υπέστησαν 
βλάβη:

Για το πρώτο τρίμηνο:
Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου 

Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς 
Καταστροφής Κατολισθαίνοντος Κτιρίου ή πόρισμα 
χαρακτηρισμού του εν λόγω κτίσματος, το οποίο έχει 
συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών 
από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.

II. Το έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη 
χρήση του έτους 2014) και τα έντυπα Ε9 και Ε2 του 2015.

III. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία 

μου στην οποία κατοικώ ως ιδιοκτήτης και ο αριθμός 
των μελών της οικογένειας μου που διέμεναν μόνιμα 
στην πληγείσα κατοικία είναι............

• δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρί−
σκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, 
που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.

• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου 
είχε χορηγηθεί και τον έχω παραδώσει.

Δ2. Για τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστη−
σαν βλάβη:

Για το πρώτο τρίμηνο:
Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου 

Κτίσματος ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστρο−
φής Κατολισθαίνοντος Κτιρίου ή πόρισμα χαρακτηρι−
σμού του εν λόγω κτίσματος, που έχει συνταχθεί από 
Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών και από το οποίο 
προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.

II. Το έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη 
χρήση του έτους 2014) και τα έντυπα Ε9 και Ε2 του 2015.

III. Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πλη−
γείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο αιτών μέχρι την 
ημέρα του συμβάντος, το οποίο έχει κατατεθεί στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή/και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής 
αυτού στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληρο−
φοριακών Συστημάτων (εφόσον υπάρχει).

IV. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία 

μου στην οποία κατοικώ ως ενοικιαστής και ο αριθμός 
των μελών της οικογένειας μου που διέμεναν μόνιμα 
στην πληγείσα κατοικία είναι ..............

• δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρί−
σκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, 
που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.

• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου 
έχει χορηγηθεί και τον έχω παραδώσει.

Δ3. Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικιών 
που υπέστησαν βλάβη:

Για το δεύτερο τρίμηνο:
Ι. Την Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά 
στην ενοικιαζόμενη, μετά το συμβάν, κατοικία.

II. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγού−
μενου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του 
προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζό−
μενα δωμάτια.

Για τα επόμενα τρίμηνα:
Ι. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγού−

μενου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του 
προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζό−
μενα δωμάτια.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης για τη χο−
ρήγηση του τελευταίου τριμήνου απαιτείται η προσκόμιση, 
εκτός των αποδείξεων (ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών από 
ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) του προηγούμενου 
τριμήνου και η προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής 
ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών (από ξενοδοχείο ή ενοικι−
αζόμενα δωμάτια) και του εν λόγω τριμήνου.

Ε. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη περίπου € 1.680.000,00 και θα καλυφθεί από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 069.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
θα εντάξει νέο ενάριθμο έργο στη ΣΑΕ 069 για την 
κάλυψη της δαπάνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1213 /A36 (2)
Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης 

κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από την πυρκα−
γιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Πε−
ριφέρειας Αττικής και από την πυρκαγιά της 17ης με 
20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/28.08.1975) 

«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματο−
δοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του 
Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/07.02.1979) όπως τροποποιήθη−
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2576/1998.
4. Τις διατάξεις του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.1981) 

όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−

φιο του Ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσε−
ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/Α΄) «Περί 
Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − δημόσιο 
λογιστικό» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.06.2014) όπως τροποποιή−
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/
Α΄/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομο−
θεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποι−
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυ−
ση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νό−
μων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/22.11.2010), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

10. Το Π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/29.08.2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων».

11. Τα άρθρα 2 και 3 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/
Α΄/22.09.2015) που αφορούν στη μετονομασία του Υπουρ−
γείου «Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
καθώς και στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα.

12. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄/23.09.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την υπ’ αρ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β΄/15.10.2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Αλέξανδρο Χαρίτση».

14. Τις διατάξεις της αρ. Υ29/3−10−2015 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. 
Οικ. Γ. Χουλιαράκη» (Β΄/2168).

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ16α/Ο4/773/29.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 
746/Β΄/30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προε−
δρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί 
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 
κανόνα των τριών υπογραφών».

16. Την υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/3371/Α325/22.10.2015 
(ΑΔΑ:6ΖΟΩ46530Ξ−ΔΡΞ) (ΦΕΚ2319/Β΄/27.10.15) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών 
και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατά−
σταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 17ης 
Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και 

από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου».

17. Την ανάγκη να χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου για 
την κάλυψη των δαπανών στέγασης στους πληγέντες 
από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής και από την πυρκαγιά της 17ης 
με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

18. Την αριθ. 6416/323/04.02.2016 εισήγηση της Γεν. 
Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων.

19. Το αριθ. ΔΝΣα/6462/ΦΝ 456ε/09.02.2016 έγγραφο 
της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομο−
θέτησης, αποφασίζουμε:

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου στους 

ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες έχουν 
εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρρο−
που Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχε−
ρούς Καταστροφής Πυροπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα 
χαρακτηρισμού τους ως προσωρινά ακατάλληλες για 
χρήση από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε πε−
ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και από την πυρκαγιά 
της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών 
τους αναγκών.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 

σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας Απόφασης για την υποβολή, 
από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην Αρμόδια 
Υπηρεσία:

α) για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Το−
μέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής στη Διεύθυνση 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) και

β) για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου στον Τομέα Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων Ν. Μεσσηνίας (Τ.Α.Σ. Ν. Μεσσηνίας)

συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας «ΤΡΟ−
ΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ».

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
1. Την επιδότηση ενοικίου δικαιούνται οι οικογένειες, 

των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη 
και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν, 
για τη διαμονή τους, άλλη κατοικία εντός της Περι−
φερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα.

2. Η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
€ 300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για 
οικογένειες μέχρι και τριών (3) ατόμων, € 400 για οικο−
γένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500 για οικογένειες 
περισσοτέρων ατόμων. Η επιδότηση, που θα χορηγείται 
στους δικαιούχους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Απόδειξη 
Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω−
σης Ακίνητης Περιουσίας ή στις αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών (σε περίπτωση που διαμένουν προσωρινά σε 
ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσκομίζουν 
οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία.
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3. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο 
με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογέ−
νειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, 
θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση 
αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να 
προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

4. Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση 
του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την 
έκδοση Απόφασης Δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης.

5. Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορη−
γείται στο τέλος του τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης 
της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της 
μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής 
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνη−
της Περιουσίας ή η ημερομηνία που θα αναγράφεται ως 
έναρξη διαμονής στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 
από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.

6. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι 
διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία και αδυνατούν 
να προσκομίσουν δικαιολογητικά των υπολοίπων συνι−
διοκτητών από τα οποία να προκύπτει ότι εκείνοι δεν 
διέμεναν μόνιμα σ' αυτή και δεν προτίθενται να διεκ−
δικήσουν επιδότηση τότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 
οποία θα δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι ένοικοι της πλη−
γείσας κατοικίας και ότι αδυνατούν να προσκομίσουν 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συνιδιοκτητών της.

7. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη 
χρήση του έτους 2014), Ε2 και Ε9 του 2015 που απαιτού−
νται, θα προσκομίζονται από όλα τα άτομα που διέμεναν 
στη πληγείσα κατοικία, εφόσον υποχρεούνται από το 
νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προκειμένου 
να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων για τα 
οποία χορηγείται επιδότηση.

8. Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν 
στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι 
την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με 
ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους 
ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για 
έξι (6) μήνες.

9. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέ−
μεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή 
άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν πα−
ραχώρηση σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου 
έως και δύο (2) χρόνια. Εάν διέμεναν στην πληγείσα 
κατοικία ως φιλοξενούμενοι (χωρίς να κατοικεί σ' αυτή 
ο ιδιοκτήτης) σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου 
για έξι (6) μήνες.

10. Τρεις (3) μήνες μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης 
της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή της μόνι−
μης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης) 
ή μετά τη λήψη εφάπαξ της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, παύει 
η καταβολή της εν λόγω επιδότησης έστω και αν δεν 
έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) χρόνων.

11. Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια, 
εντός των καθορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να 
του χορηγηθεί Σ.Σ., ή εάν δε δικαιούται Σ.Σ. η εν λόγω 
επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια.

12. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητή−
σει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της 
αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου.

13. Δεν δικαιούνται την επιδότηση όσοι διαμένουν σε 
λυόμενους οικίσκους, τύπου container ή σε σκηνές που 
τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή 
τους, εκτός εάν τα παραδώσουν.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν 

την αίτηση που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην 
Αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η 
επιδότηση είναι τα παρακάτω:

Δ1. Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που υπέστησαν 
βλάβη:

Για το πρώτο τρίμηνο:
Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου 

Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς 
Καταστροφής Πυροπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χα−
ρακτηρισμού του εν λόγω κτίσματος, το οποίο έχει 
συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών 
από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.

II. Το έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη 
χρήση του έτους 2014) και τα έντυπα Ε9 και Ε2 του 2015.

III. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία 

μου στην οποία κατοικώ ως ιδιοκτήτης και ο αριθμός 
των μελών της οικογένειας μου που διέμεναν μόνιμα 
στην πληγείσα κατοικία είναι ...........

• δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρί−
σκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, 
που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.

• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου 
είχε χορηγηθεί και τον έχω παραδώσει.

Δ2. Για τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστη−
σαν βλάβη:

Για το πρώτο τρίμηνο:
Ι. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου 

Κτίσματος ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστρο−
φής Πυροπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού 
του εν λόγω κτίσματος που έχει συνταχθεί από Μη−
χανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών και από το οποίο 
προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος.

II. Το έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη 
χρήση του έτους 2014) και τα έντυπα Ε9 και Ε2 του 2015.

III. Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πλη−
γείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο αιτών μέχρι 
την ημέρα του συμβάντος ή/και απόδειξη ηλεκτρονικής 
υποβολής αυτού στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (εφόσον υπάρχει).

IV. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία 

μου στην οποία κατοικώ ως ενοικιαστής και ο αριθμός 
των μελών της οικογένειας μου που διέμεναν μόνιμα 
στην πληγείσα κατοικία είναι ...........

• δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρί−
σκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, 
που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.

• δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου 
έχει χορηγηθεί και τον έχω παραδώσει.

A3. Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικιών 
που υπέστησαν βλάβη:

Για το δεύτερο τρίμηνο:
Ι. Την Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά 
στην ενοικιαζόμενη, μετά το συμβάν, κατοικία.
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II. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγού−
μενου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του 
προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζό−
μενα δωμάτια.

Για τα επόμενα τρίμηνα:
Ι. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγού−

μενου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του 
προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζό−
μενα δωμάτια.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης για τη 
χορήγηση του τελευταίου τριμήνου απαιτείται η προ−
σκόμιση, εκτός των αποδείξεων (ενοικίου ή παροχής 
υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) 
του προηγούμενου τριμήνου και η προσκόμιση των 
αποδείξεων καταβολής ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών 
(από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) και του εν 
λόγω τριμήνου.

Ε. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη περίπου € 210.000,00 και θα καλυφθεί από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα 
από το ενάριθμο έργο 2000ΣΕ06900027 της ΣΑΕ 069.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1212/Α36 (3)
Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη 

δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περι−
φερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που 
επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/28.08.1975) 

«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματο−
δοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε, συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του 
Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/07.02.1979) όπως τροποποιήθη−
κε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.1981) 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του Ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσε−
ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/Α΄) «Περί 
Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

5. Τις διατάξεις της αρ. Υ29/8−10−2015 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. 
Οικ. Γ. Χουλιαράκη» (Β΄/2168).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − δημόσιο 
λογιστικό» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.06.2014) όπως τροποποιή−
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄/
18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

8. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυ−
ση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νό−
μων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/22.11.2010), όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

10. Το Π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/29.08.2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

11. Τα άρθρα 2 και 3 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/
Α΄/22.09.2015) που αφορούν στη μετονομασία του Υπουρ−
γείου «Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» 
σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
καθώς και στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα.

12. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄/23.09.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ16α/Ο4/773/29.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 
746/Β΄/30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προε−
δρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί 
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον 
κανόνα των τριών υπογραφών».

14. Την υπ’ αρ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β΄/15.10.2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Αλέξανδρο Χαρίτση».

15. Τη ΣΑΕ 069 και συγκεκριμένα το ενάριθμο έργο 
2014ΣΕ06900001 από το οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη 
της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης.

16. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ. 987/A36/07.02.2014 (ΦΕΚ 
257/Β΄/07.02.14) (ΑΔΑ:ΒΙΡΜ1−ΓΓ8) κοινή υπουργική απόφα−
ση με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για 
την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που 
επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

17. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ 8115/A36/08.10.2014 (ΦΕΚ 
2841/Β΄/22.10.14) (ΑΔΑ:Ψ7Ρ11−53Φ) κοινή υπουργική από−
φαση με θέμα: «Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ. οικ. 
987/A36/07.02.2014 απόφασης που αφορά στην επιδό−
τηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπα−
νών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από 
το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

18. Την υπ’ αριθμ. οικ.20669/30.03.2015 (Φ.Ε.Κ. 
204/Υ.Ο.Δ.Δ./31.04.2015) απόφαση διορισμού του Γε−
νικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικο−
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 
204/Υ.Ο.Δ.Δ./01.04.2015).
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19. Την αριθ. 6418/321/Ο5.02.2016 εισήγηση της Γεν. 
Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων.

20. Το έγγραφο αριθ. ΔΝΣα/6464/ΦΝ 456ε/39.02.2016 
της Δ/νσης Νομοθ. Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης 
του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Και επειδή
1. Ο Δήμος Κεφαλονιάς δεν έχει ξεκινήσει την κατε−

δάφιση των επικίνδυνων κτιρίων.
2. Την ανακατασκευή και επισκευή των εργατικών κα−

τοικιών στον οικισμό «Ληξούρι Ι» που επλήγησαν από 
το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 έχει αναλάβει η 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (πρώην Υ.Α.Σ.), σύμφωνα με τις παραγράφους 
1,2 και 3 του άρθρου 43 του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/
Α΄/31.10.2014) και έως και σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία ανακατασκευής ή επισκευής τους, αποφα−
σίζουμε:

Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα της επιδότησης 
ενοικίου ή συγκατοίκησης της παραγράφου 7 του Κεφ. 
«Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ» της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Σ. οικ. 
987/A36/07.02.2014 (Φ.Ε.Κ. 257/B΄/07.02.14) (ΑΔΑ:ΒΙΡΜ1−
ΓΓ8) κοινής υπουργικής απόφασης κατά ένα (1) χρόνο 
για τους ιδιοκτήτες:

Α. κατοικιών για τις οποίες εκδόθηκαν Πρωτόκολλα 
Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων και οι 
οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν κατεδαφιστεί από το 
Δήμο Κεφαλονιάς και

Β. των εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι Ι» 
για τις οποίες την ευθύνη ανακατασκευής και επισκευής 
τους έχει αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (πρώην Υ.Α.Σ.)

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη περίπου € 205.800,00 και θα καλυφθεί από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα 
από το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ06900001 της ΣΑΕ 069.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. Α.1.2/2016 (4)

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων και 

ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολικό 
αθλητισμό» (ΦΕΚ 223/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων 
αναπτύξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 204/Α΄).

2) Τις διατάξεις του άρθρο 1 «Ημέρες Λειτουργίας» 
και «Ωράριο Υπαλλήλων» της υπ’ αριθμ. 17112/23−06−2000 

απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού που αφορά στον 
«Κανονισμό Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών 
Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 847/Β΄).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2, του 
Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός 
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α΄).

4) Την απόφαση αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΑ/106302/13352/11976/1560 Ορισμός μελών της 
Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων», η οποία δημοσιεύ−
τηκε στο ΦΕΚ 297/28−04−2015.

5) Την ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργασί−
ας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των εννέα 
υπαλλήλων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων για 
την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών, που προκύπτουν από την ίδια την αποστολή 
τους που είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας σε όλους 
τους πολίτες να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριό−
τητες στους χώρους τους, η ανάπτυξη και υποστήριξη 
του σωματειακού αγωνιστικού αθλητισμού και του μα−
ζικού αθλητισμού (Εργασιακός, Πανεπιστημιακός, Στρα−
τιωτικός, Σχολικός, κ.τ.λ.), η οργάνωση και η υποστήριξη 
αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνούς εμβέλειας 
επίπεδο, η συνεχής λειτουργία της Υπηρεσίας όλες τις 
ημέρες του μήνα και από τις 7:00 το πρωί έως τις 12:00 
το βράδυ και από τις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσω−
πικό που έχει αποδυναμώσει σημαντικά την Υπηρεσία, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία 
του συνόλου των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την 
κάλυψη του συνόλου της αθλητικής δραστηριότητας και

6) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Β΄ του 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του δημοσίου, των ΟΤΑ πρώτου και δεύτε−
ρου βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.», όπου ρυθμίζονται 
θέματα αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίωσης για εργασία 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Α. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 20 του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄), 
η εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου με 
αμοιβή, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολο−
γισμού του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων α και β 
εξαμήνου του έτους 2016, για τους επτά (7) μόνιμους και 
δύο (2) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους 
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων και οι ώρες 
απασχόλησης ανά εξάμηνο, θα ορίζονται ως εξής: i) για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 120 ώρες ανά 
υπάλληλο, ii) για νυχτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι 
96 ώρες ανά υπάλληλο και iii) για υπερωριακή εργασία 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 96 ώρες ανά 
υπάλληλο με συνολική ετήσια δαπάνη 7.200 € και

Β. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ−
θρου 20 του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄),
η εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί−
ου με αμοιβή, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες, α και β εξαμήνου 
του έτους 2016 και για επτά (7) μόνιμους και δύο (2) 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους και 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
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του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων και οι ώρες απα−
σχόλησης ανά εξάμηνο, θα ορίζονται ως εξής: i) εργασία 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 192 ώρες ανά 
υπάλληλο, ii) για νυχτερινή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά 
υπάλληλο με συνολική ετήσια δαπάνη 6.000 €.

Η συνολική δαπάνη για τις περιπτώσεις Α & Β δεν θα 
ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το ποσό των δεκατρι−
ών χιλιάδων διακοσίων ευρώ 13.200 € και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου 
Χανίων και τους κωδικούς εξόδων 0261 και 0263 όπου 
υπάρχουν εγγεγραμμένες οι αντίστοιχες πιστώσεις για 
το έτος 2016.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού 
θα γίνει με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Διοί−
κησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελούνται καθώς 
και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Χανιά, 9 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος
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