
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντο-
λή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους Προϊσταμέ-
νους οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυν-
σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2 Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοί-
κησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κα-
τοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από τον 
σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 453597 (1)   
Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων «Με εντο-

λή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στους Προϊσταμέ-

νους οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυν-

σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

(ν. 2690/1999, Α’ 45).
2. Τα άρθρα 35, 36 και 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 

κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

5. Του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

6. Το π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου» (Α’ 34).

7. Την υπ’ αρ. 408851/13.07.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός Υπηρεσια-
κού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύ-
λου» (ΥΟΔΔ 596) (ΑΔΑ: ΨΞΠ346ΜΔΨΟ- Η45).

8. Την υπ’ αρ. 451209/02.08.2022 εισήγηση της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

10. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε-
ραίωση των υποθέσεων αυτών, αποφασίζουμε:

Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εξουσι-
οδοτούνται να υπογράφουν «Με εντολή Υπηρεσιακού 
Γραμματέα» τις πράξεις και τα έγγραφα που σχετίζονται 
με τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων στις οποίες 
προΐστανται, σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις:

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών, εξουσιοδοτείται να υπο-
γράφει «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» τις πράξεις 
και τα έγγραφα που σχετίζονται με το ακόλουθο θέμα:

i. Την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για την ανά-
ληψη υποχρέωσης, καθώς και την έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, για δαπάνες μέχρι του ποσού 
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΑΡΘΡΟ 2
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού 
και Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 
Οργάνωσης, εξουσιοδοτείται να υπογράφει «Με εντολή 
Υπηρεσιακού Γραμματέα» τις πράξεις και τα έγγραφα 
που σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα:

i. Τη βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή του 
συνόλου των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσί-
ου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του 
Υπουργείου,

ii. τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών στο προ-
σωπικό του Υπουργείου, με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκτός 
αυτών του άρθρου 31, των παρ. 2 και 4 του άρθρου 51 
και του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α’ 26),

iii. τις ανακοινώσεις μεταβολής της υπηρεσιακής κα-
τάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου με σχέση ερ-
γασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης, εξουσιοδοτείται 
να υπογράφει «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» τις 
πράξεις και τα έγγραφα που σχετίζονται με τα ακόλουθα 
θέματα:

i. Τη μισθολογική προαγωγή του συνόλου των υπαλ-
λήλων του Υπουργείου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

ii. τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό του Υπουρ-
γείου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 4 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει 
να ισχύει κάθε άλλη προγενέστερη πράξη κατά το μέ-
ρος που ρυθμίζει την άσκηση αρμοδιοτήτων και την 
εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή» Υπηρεσιακού 
Γραμματέα για τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα.

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβιβαζόμενη 
εξουσία υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμμα-

τέα» στους ως άνω Προϊσταμένους, ισχύει, σε περίπτω-
ση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους, και για τους 
νόμιμους αναπληρωτές αυτών.

2. Η κατά τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενη εξουσία υπο-
γραφής μπορεί να ασκείται και από τον Υπηρεσιακό 
Γραμματέα, ως αρμόδιο όργανο.

3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται 
στο προοίμιό τους.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2022

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 246849/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36 (2)
Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοί-

κησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κα-

τοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από τον 

σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 867/1979 

«Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως 
ζημιών και σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος 
κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων”» 
(Α’ 24).

2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981», 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 
(Α’ 203).

3. Του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 «Περί κυρώ-
σεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιε-
χομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκα-
ταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981” και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203) όπως τροποποιή-
θηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρ-
θρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).

4. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματι-
κής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 81) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).
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5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Του ν.  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143) και ιδίως των άρθρων 20, 23, 77,79 και 80.

7. Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

8. 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 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσω-
μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

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

10. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

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

12. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α’ 123) και το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).

13. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

14. 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).

15. Του 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).

16. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

18. Tης υπ’ αρ. 312/20.09.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

19. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωρο-

ταξίας και Δημοσίων Έργων «Περί εξαιρέσεως διοικη-
τικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών» (Β’ 746).

20. Της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

21. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Υ.Α.Σ. οικ.987/Α36/07.02.2014 κοι-

νή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Επιδότηση 
ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέ-
γασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό 
της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 257) (ΑΔΑ: ΒΙΡΜ1-ΓΓ8).

2. Την υπό στοιχεία Υ.Α.Σ. οικ.8115/Α36/08.10.2014 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Υ.Α.Σ. οικ. 987/
Α36/07.02.2014 απόφασης που αφορά στην επιδότηση 
ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέ-
γασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό 
της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 2841) (ΑΔΑ: Ψ7Ρ11-53Φ).

3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ. 1212/Α36/09.03.2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «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» 
(Β’ 729) (ΑΔΑ: ΩΘ014653ΟΞ-ΠΟΩ).

4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/1732/Α36/11.09.2017 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιδότηση 
ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέ-
γασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 
26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 3346) (ΑΔΑ: 67ΤΡ465ΧΘΞ-ΚΣ0).

5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/10087/Α36/05.11.2018 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Πα-
ράταση της επιδότησης 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» 
(Β’ 4982) (ΑΔΑ: 6ΤΕΥ465ΧΘΞ-ΠΧΔ).

6. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2860/Α36/23.05.2019 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Πα-
ράταση της επιδότησης 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» 
(Β’ 2087) (ΑΔΑ: 6ΝΓΤ465ΧΘΞ-ΣΑ0).
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7. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1605/Α36/14.05.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Πα-
ράταση της επιδότησης 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» 
(Β’ 2079) (ΑΔΑ: 632Σ465ΧΘΞ-ΙΗΦ).

8. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1519/Α36/07.05.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Πα-
ράταση της επιδότησης 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» 
(Β’ 1874) (ΑΔΑ: 9ΝΩΦ465ΧΘΞ-ΣΤ5).

9. Την υπό στοιχεία 97882/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/10.02.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Πα-
ράταση της επιδότησης 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» 
(Β’ 1687) (ΑΔΑ: ΨΜΥΘ465ΧΘΞ-ΧΣΝ).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη περίπου 159.600,00 € σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του 
Π.Δ.Ε., η οποία θα κατανεμηθεί σε χρονικό ορίζοντα δι-
ετίας από την ισχύ της παρούσας και θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069 του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

11. Την υπ’ αρ. 209089/01.07.2022 Εισηγητική Έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υποδομών και Μεταφορών 
(αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/209090/01.07.2022).

Και επειδή:
1. Ο Δήμος Αργοστολίου δεν έχει ολοκληρώσει την 

κατεδάφιση των επικίνδυνων κτιρίων.
2. Η διαδικασία αποκατάστασης των εργατικών κα-

τοικιών στον οικισμό «Ληξούρι I», που επλήγησαν από 

τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014, η οποία έχει ανα-
τεθεί στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. (πρώην Υ.Α.Σ.) σύμφωνα με τις 
παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 43 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), 
είναι σε εξέλιξη, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα της επιδότησης 
ενοικίου ή συγκατοίκησης, που παρατάθηκε με την υπό 
στοιχεία 97882/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/10.02.2022 (Β’  1687) 
(ΑΔΑ: ΨΜΥΘ465ΧΘΞ-ΧΣΝ) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών 
και Μεταφορών κατά έναν (1) χρόνο για τους ιδιοκτήτες:

Α. κατοικιών για τις οποίες εκδόθηκαν Πρωτόκολλα 
Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων και οι 
οποίες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρού-
σας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν 
έχουν κατεδαφιστεί από τον Δήμο Αργοστολίου και 

Β. των εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι I», 
για τις οποίες η ευθύνη ανακατασκευής και επισκευής 
τους έχει ανατεθεί στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. (πρώην Υ.Α.Σ.).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη περίπου 159.600,00 € 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, 13 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   

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