
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 (Β’ 5738)
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του 
ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά 
σχέδια που υπάγονται στα Καθεστώτα ενισχύσε-
ων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχει-
ρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού» του έτους 2018.

2 Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση 
Έγκρισης και δόσεων Στεγαστικής Συνδρομής για 
ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση 
κτηρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκα-
γιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το 
έτος 2006 έως το 2012.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    264 (1) 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 

(Β’ 5738) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-

ρισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 

επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα Καθεστώ-

τα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 

«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μη-

χανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2018.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα την παρ. 1 
του άρθρου 28 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 
26-6-2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις», (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 4337/2015 (Α΄129).

4. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού 
(EE L 193 της 1-7-2014, σ. 1- 75).

5. Την υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων 
του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του 
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, 
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετι-
κού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επεν-
δυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122).

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διόρθωσης» (Α΄133).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
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12. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).

13. Την υπό στοιχεία Υ 45/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθα-
νάση» (Β’ 3328).

14. Την υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 «Καθορισμός του 
ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια 
που υπάγονται στα Καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυ-
ξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 
2018» (Β’ 5738).

15. Την υπό στοιχεία C(2018)4206 final/6-7-2018 από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίνε-
ται το σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής 
Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016.

16. Την υπ’ αρ. 138948/29-12-2020 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 24 
παρ. 5ε του ν. 4270/2014, όπως ισχύει) του Αν. Προϊστα-
μένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπο-
λογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 3
της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω-
πιστεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων του ΜΠΔΣ, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα Καθεστώτα ενι-
σχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού» του έτους 2018» (Β’ 5738), ως εξής:

Άρθρο 1
Η περ. α. του άρθρου 1 τροποποιείται και το άρθρο 1 

διαμορφώνεται, ως εξής:

«Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των 
καθεστώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το 
έτος 2018, καθορίζεται ως εξής:

α. Για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», στα τετρα-
κόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (475.000.000) ευρώ,

β. Για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σμού», στα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) 
ευρώ».

Άρθρο 2
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κό-

στους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθε-
στώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 
2018, καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα 
πέντε εκατομμυρίων (295.000.000) ευρώ για το καθε-
στώς «Γενική Επιχειρηματικότητα».

Άρθρο 3
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 4
Πηγές Χρηματοδότησης - Επιβάρυνση κρατικού 
προϋπολογισμού

α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών 
σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο 
εγγράφεται η δαπάνη των διακοσίων ενενήντα πέντε 
εκατομμυρίων (295.000.000) ευρώ, και δύναται να προ-
έλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρω-
τικά και Επενδυτικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται 
ότι:

i. για τα έτη (2018, 2019, 2020) δεν θα προκύψει δαπά-
νη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσε-
ων καθώς και απώλεια φορολογικών εσόδων.

ii. για τo έτος (2021) θα προκύψει δαπάνη σαράντα 
εκατομμυρίων (40. 000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋ-
πολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και δεν θα προκύψει 
απώλεια φορολογικών εσόδων.

iii. για τo έτος (2022) θα προκύψει δαπάνη εβδομήντα 
πέντε εκατομμυρίων (75. 000.000) ευρώ σε βάρος του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και απώλεια 
φορολογικών εσόδων ύψους ογδόντα εκατομμυρίων 
(80. 000.000) ευρώ .

iv. για τα επόμενα έτη η δαπάνη που θα προκύψει σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,

συναρτάται από τον βαθμό υλοποίησης των επεν-
δυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στο καθεστώς ενί-
σχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016 και πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων (180.000.000) ευρώ, ενώ 
η απώλεια φορολογικών εσόδων δεν θα υπερβαίνει το 
ποσό των τριακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων 
(395.000.000) ευρώ».

Άρθρο 4
α. Κατά τα λοιπά ισχύ έχει η υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 

(Β’ 5738) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύ-
σεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα Κα-
θεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανο-
λογικού Εξοπλισμού» του έτους 2018» κοινή υπουργική 
απόφαση.

β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2021

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

I

Αριθμ.     ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 76/A321 (2)
Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση 

Έγκρισης και δόσεων Στεγαστικής Συνδρομής 

για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτω-

ση κτηρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρ-

καγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από 

το έτος 2006 έως το 2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως της από 28-7-1978 Πράξεως Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26-3-1981
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σει-
σμών 1981» (Α’ 203) και ρυθμίσεως ετέρων συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

4. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως ισχύει.

5. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπε-
ραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216).

6. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στις αντίστοιχες κοινές 
υπουργικές αποφάσεις οριοθέτησης και πιστωτικών δι-
ευκολύνσεων για κάθε συμβάν ξεχωριστά, σε βάρος των 
πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
και του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Α’ 178).

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμά-
τωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137)».

8. 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).

9. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητι-
κών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών» (Β’ 746).

10. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/4-2-2016 
απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Προθεσμίες χορήγη-
σης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, πυρκαγιές 
και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 
μέχρι και το 2011» (Β΄350).

11. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ182/Α321/18-1-2017 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για 
την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από 
τους σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν 
χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011» (Β΄251, Β΄418 
διόρθωση σφάλματος).

12. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ. 5028/Π.Ε./Α321/
22-2-2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί 
από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις» (Β΄747).

13. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/23/Α321/9-4-2019 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για 
την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από 
σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις» (Β΄1395).

14. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5980/Α321/
31-5-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών με θέμα «Προθεσμία υποβολής αίτησης, 
για χορήγηση Έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για 
ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων 
που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατο-
λισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το 
2012» (Β΄2297).

15. Της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 5227/Α321/
3-8-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών με θέμα «Προθεσμία υποβολής αίτησης, για 
χορήγηση Έγκρισης και δόσεων Στεγαστικής Συνδρο-
μής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση 
κτηρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και 
κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως 
το 2012» (Β΄3355).
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και επειδή:
• Πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν 

προκληθεί στα κτίρια από σεισμούς, πυρκαγιές και κα-
τολισθήσεις.

• Προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία απο-
κατάστασης των πληγέντων, λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κο-
ρωνοϊού.

• Οι οικοδομικές άδειες ανέγερσης κτιρίων έχουν πα-
ραταθεί με νόμους, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσε-
ων, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την 31η Δεκεμβρίου 
2021, για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για ανακα-
τασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου που έχει 
πληγεί από τις φυσικές καταστροφές του θέματος, στις 
περιπτώσεις που έχουν λήξει οι αντίστοιχες προθεσμί-
ες ή πρόκειται να λήξουν εντός των τασσόμενων, με την 
παρούσα απόφαση, προθεσμιών, και συγκεκριμένα για:

- Χορήγηση έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για ανα-
κατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου με 
την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού 
Στεγαστικής Συνδρομής.

- Χορήγηση β΄ δόσης ή γ΄ δόσης Στεγαστικής Συνδρο-
μής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση με αγορά υπό ανέ-
γερση κτιρίου ή αποπεράτωση κτιρίου.

2. Ορίζουμε προθεσμία δύο (2) ετών, από την έκδοση 
της β΄ δόσης, για την υποβολή αίτησης για χορήγηση
γ΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής (όπου από τις ισχύου-
σες διατάξεις προβλέπεται χορήγηση γ΄ δόσης), εφόσον 
η αίτηση για β΄ δόση Στεγαστικής Συνδρομής έχει υπο-
βληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για χορήγηση β’ και γ΄ δόσης Στεγαστικής Συν-
δρομής, η οικοδομική άδεια του νέου κτηρίου θα πρέπει 
να είναι σε ισχύ.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν εφόσον από τις 
ισχύουσες αποφάσεις ορίζονται μεταγενέστερες προ-
θεσμίες.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 
διαδικασιών χορήγησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02000341101210004*


		2021-01-11T14:06:13+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




