
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυ-
ρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2 Χαρακτηρισμός των οχημάτων περιπολίας του 
Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής (Frontex) ως οχημάτων άμεσης 
ανάγκης και παροχή δικαιώματος τοποθέτησης 
σε αυτά ειδικών συσκευών ηχητικής και φωτεινής 
προειδοποίησης (φάρου με σειρήνα).

3 Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαί-
ωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορή-
γησης Β’ δόσης Σ.Σ. για κτήρια πληγέντα α) από 
τις πλημμύρες στις 20 και 21 Μαΐου 2016 σε πε-
ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και β) από την πλημμύρα 
στις 25 Ιουνίου 2016 σε περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, στις περιπτώσεις που η μελέτη έχει 
συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία και η ισχύς 
της Άδειας Επισκευής έχει λήξει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/39936/706 (1)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

(ΑΣΑ) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρ-

κυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4819/ 

2021 (Α΄ 129).
2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-

λοντος» (Α΄ 160).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021 κοι-

νή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειο-
νομική ταφή αποβλήτων» (Β΄ 4514).

4. Τα άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
7. Το υπ΄ αρ. 1747/17.03.2022 έγγραφο του Δήμου 

Βόρειας Κέρκυρας (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/26325/ 
182/17.03.2022).

8. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης απο-
βλήτων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων 
και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και την 
ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο 
Βόρειας Κέρκυρας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, 
αποφασίζουμε:

τη μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), μέ-
γιστης ποσότητας δέκα χιλιάδων τόνων (10.000t), του 
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο νόμιμα λειτουργούντα 
Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤ) Παλαίρου, 
στην θέση «Κακοπετριά» του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευθεί η 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση 
των αποβλήτων και να πραγματοποιηθεί η αποκομιδή 
αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

Στον εν λόγω χώρο υγειονομικής ταφής αποδεκτοί θα 
γίνονται οι κάτωθι κωδικοί καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ): 
20 03 01, ανάμεικτα αστικά απόβλητα και ΕΚΑ 19 12 12. 
άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) 
από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων 
που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11.

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω απόβλητα στον οριζό-

μενο στην παρούσα νόμιμα λειτουργούντα χώρο υγειο-
νομικής ταφής, καταβάλλοντας το ισχύον τέλος χρήσης 
στον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του, υποχρεωμένου 
του τελευταίου να τα αποδέχεται.

β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μετα-
φοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγολό-
για, κ.λπ.) και να τα υποβάλλει, όταν ζητηθούν, από κάθε 
αρμόδια υπηρεσία.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.06.2022 έως και 
31.05.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   

Ι

 Αριθμ. Δ4/122694 (2)
Χαρακτηρισμός των οχημάτων περιπολίας του 

Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής (Frontex) ως οχημάτων άμεσης 

ανάγκης και παροχή δικαιώματος τοποθέτησης 

σε αυτά ειδικών συσκευών ηχητικής και φωτει-

νής προειδοποίησης (φάρου με σειρήνα). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2696/1999 «Κύρωση 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57).
2. Του άρθρου 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).

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(A’ 133).

4. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

5. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151), όπως τροποποιή-
θηκε με την παρ. 30 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄133).

6. 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).

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

8. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

9. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

10. Της υπ’ αρ. 317/22.09.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

11. Το υπ’ αρ. 1588/22/427022/28.02.2022 έγγραφο 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
117207/15.04.2022 έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσε-
ων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως οχήματα άμεσης ανάγκης, κατά 
την κυκλοφορία τους στην ελληνική επικράτεια και κατά 
την έννοια του άρθρου 44 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), τα 
οχήματα περιπολίας του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνο-
ριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) που φέρουν το 
διακριτικό σήμα του Οργανισμού και διαθέτουν επίσημα 
έγγραφα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα με τα οποία 
πιστοποιείται ότι συμμετέχουν στο έργο του ανωτέρω 
Οργανισμού. Στα οχήματα αυτά μπορούν να τοποθε-
τούνται συστήματα ηχητικής και φωτεινής προειδοποί-
ησης, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 81 του ν. 2696/1999 
(Κ.Ο.Κ.). Η χρήση των ειδικών συσκευών προειδοποίησης 
των παραπάνω οχημάτων γίνεται μόνο σε περιπτώσεις 
που δικαιολογείται από το κατεπείγον της αποστολής.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 119813/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321 (3)
Προθεσμία υποβολής αίτησης για έκδοση Βεβαί-

ωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορή-

γησης Β’ δόσης Σ.Σ. για κτήρια πληγέντα α) από 

τις πλημμύρες στις 20 και 21 Μαΐου 2016 σε πε-

ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και β) από την πλημμύ-

ρα στις 25 Ιουνίου 2016 σε περιοχές της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πε-

λοποννήσου, στις περιπτώσεις που η μελέτη έχει 

συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία και η ισχύς 

της Άδειας Επισκευής έχει λήξει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως της από 28.07.1978 Πράξεως Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
"Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
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τινών συναφών θεμάτων"» (Α΄ 24) και ιδίως του άρθρου 
πρώτου αυτού.

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 
26.03.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας "Περί αποκαταστάσεως 
ζημιών εκ των σεισμών 1981" και ρυθμίσεως ετέρων 
συναφών θεμάτων»(Α΄ 203).

3. 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).

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

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 άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επι-
πλέον δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό στοι-
χεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ./3946/Α325/16.09.2016 (Β’ 3082) κοινή 
υπουργική απόφαση.

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), καθώς και του
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 "Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(Α’ 151)"» (Α’ 119).

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

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

11. Της 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).

12. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 

και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέ-
σεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα 
των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).

13. Του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.06.2014, ρ. 1-78) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβα-
τών με την εσωτερική αγορά και κατ΄ εφαρμογή των άρ-
θρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

14. Του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 01.07.2014, ρ. 1-75) για την 
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς 
της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές 
συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 30).

15. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24.12.2014, ρ. 37-63) 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 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 (και ιδίως το 
άρθρο 44).

16. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
651/2014, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανο-
νισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι
του Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της 
«επιχείρησης»

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ./3946/Α325/16.09.2016 

κοινή υπουργική απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και 
χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάστα-
ση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες στις 20 και 
21 Μαΐου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την πλημμύρα 
στις 25 Ιουνίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 
(Β’ 3082, ΑΔΑ: 623Χ46530Ξ-ΚΝ9).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ. 5978/Α321/19.12.2016 
(Β’ 4225, ΑΔΑ: 7Χ5Η465ΧΘΞ-Σ3Ι) υπουργική απόφαση 
που αφορά στις προθεσμίες και στη διαδικασία χορή-
γησης της στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις 
πλημμύρες στις 20 και 21 Μαΐου 2016 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και από την πλημμύ-
ρα στις 25 Ιουνίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Αρκαδίας.

και επειδή
- έχουν εκδοθεί Άδειες Επισκευής των οποίων η μελέτη 

έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, η ισχύς τους 
έχει λήξει και οι δικαιούχοι δεν έχουν αιτηθεί εντός της 
ισχύος την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών 
Επισκευής και τη χορήγηση της Β’ δόσης Σ.Σ., αποφα-
σίζουμε:

Ορίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών (αρχής γενομένης 
από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ), για την υπο-
βολή αίτησης από τον δικαιούχο για έκδοση Βεβαίωσης 
Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης 
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Σ.Σ. σε κτίρια πληγέντα α) από τις πλημμύρες στις 20 και 
21 Μαΐου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και β) από την πλημ-
μύρα στις 25 Ιουνίου 2016 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
για τις άδειες επισκευής που έχουν εκδοθεί με μελέτη 
που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία, οι οποίες 
έχουν λήξει ή θα λήξουν εντός της προαναφερόμενης 
οριζόμενης προθεσμίας, και ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε 
εμπρόθεσμα την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργα-
σιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης Σ.Σ.

Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής του δικαιούχου) ότι οι εργασίες επισκευής 
περαιώθηκαν εντός της ισχύος της Άδειας Επισκευής.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η σχετική κοινή υπουργική 
απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής κα- 
θώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικα-
σιών χορήγησής της.

Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ), 
κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις ισχύουν οι προ-
θεσμίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 της παρ. 3.14
της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ./3946/Α325/16.09.2016
(Β’ 3082) κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   

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