
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321 
Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστι-

κής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 

αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν 

πληγεί από πλημμύρες. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28-07-1978 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή 
Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», 
που κυρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24) και ειδικότερα 
τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, του άρθρου 3 και του 
άρθρου 5 παρ. 4 αυτής.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26-03-1981 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σει-
σμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 
(Α΄ 203).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 
(Α΄ 203), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 1 παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 (Α΄ 123) «Με-
ταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε 
άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/
1982 (Α΄ 114) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 
δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλ-
λων θεμάτων».

5. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) «Βελτίωση 
των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των 
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και ισχύει.

6. Toν ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

7. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει-
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις».

8. Το άρθρο 3 του π.δ 70/2015 (Α΄ 114) που αφορά 
στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων.

9. Το άρθρο 4 του π.δ 123/2016 (Α΄ 208) που αφορά στη 
μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

10. Το π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

11. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

12. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012), σύμ-
φωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική 
αγορά, οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που 
προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα», 
καθώς και τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της 
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, αριθμ. 702/2014 της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 και αριθμ. 1388/2014 
της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014.

13. Την Δ16α/04/773/29-11-1990 (Β΄ 746) απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή 
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

14. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8813/Α325/05-11-2019 (Β΄ 4530) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, 
με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγα-
στικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτήρια από τις πλημμύρες της 17ης Ιουλίου 2017 σε 
περιοχές του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότη-
τας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

15. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11793/Α325/12-02-2020 (Β΄ 610) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, 
με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγα-
στικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτήρια από τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 2018 σε 
περιοχές του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10489/ΠΕ/Α325/12-02-2020 
(Β΄ 656) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χο-
ρήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες της 27ης και 
28ης Ιουνίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Νέστου της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης».

17. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9386/Α325/20-01-2020 (Β΄ 299)  
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, 
με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγα-
στικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτήρια από τις πλημμύρες της 29ης και 30ής Σεπτεμ-
βρίου 2018 σε περιοχές των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού 
και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

18. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12234/ΠΕ/Α325/14-02-2020 
(Β΄ 623) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χο-
ρήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες της 29ης και 
30ής Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Μεγα-
ρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής».

19. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9016/Α325/19-11-2019 (Β΄ 4509) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, με 
θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια 
από τις πλημμύρες της 25ης, 26ης και 27ης Ιανουαρίου 
2019 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

20. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./679/Α325/14-02-2020 (Β΄ 607) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, με 
θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια 
από τις πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές 
του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λου-
τρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

21. Την οικ.6772/Β9β/19-12-2011 (Β΄ 3201) απόφαση 
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επι-
σκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια 
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, 
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης 
Στεγαστικής Συνδρομής», όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. ΙΙ της αριθμ. οικ/11756/Δ5/16-10-2018 (Β΄ 4776) 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 5988/τ.Β΄/2018).

22. Την ΔΑΕΦΚ/οικ.3645/Δ.Β10/28-08-2015 (Β΄ 1894) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με θέμα: «Καθορισμός 

ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη 
μελετών αποκατάστασης κτηρίων που έχουν υποστεί 
βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση των σχετικών 
αδειών επισκευής».

23. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
(ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων).

και επειδή,
- θα πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν 

προκληθεί στα κτήρια από τις πλημμύρες:
α) της 17ης Ιουλίου 2017, σε περιοχές του Δήμου 

Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

β) της 26ης Ιουνίου 2018, σε περιοχές του Δήμου Ρήγα 
Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας,

γ) της 27ης και 28ης Ιουνίου 2018, σε περιοχές του 
Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

δ) της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2018, σε περιοχές 
των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

ε) της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2018, σε περιοχές 
του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυ-
τικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 

στ) της 25ης, 26ης και 27ης Ιανουαρίου 2019, σε περι-
οχές της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

ζ) της 25ης Νοεμβρίου 2019, σε περιοχές του Δήμου 
Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λουτρακίου-Πε-
ραχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

- απαιτείται ο καθορισμός ενιαίας διαδικασίας για τη 
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατά-
σταση των βλαβών σε κτήρια από πλημμύρες σε περι-
οχές που οριοθετούνται με σχετικές κοινές υπουργικές 
αποφάσεις με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας 
αποκατάστασης, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό των προθεσμιών και της διαδικασίας 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που 
έχουν πληγεί:

α) από τις πλημμύρες της 17ης Ιουλίου 2017, σε περι-
οχές του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8813/
Α325/05-11-2019 (Β΄ 4530) κοινή υπουργική απόφαση,

β) από τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 2018, σε περι-
οχές του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενό-
τητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες 
έχουν οριοθετηθεί με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./11793/Α325/
12-02-2020 (Β΄ 610) κοινή υπουργική απόφαση,
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γ) από τις πλημμύρες της 27ης και 28ης Ιουνίου 2018, 
σε περιοχές του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με 
την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10489/ΠΕ/Α325/12-02-2020 (Β΄ 656) 
κοινή υπουργική απόφαση,

δ) από τις πλημμύρες της 29ης και 30ής Σεπτεμβρί-
ου 2018, σε περιοχές των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9386/
Α325/20-01-2020 (Β΄ 299) κοινή υπουργική απόφαση,

ε) από τις πλημμύρες της 29ης και 30ής Σεπτεμβρί-
ου 2018, σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων της Περι-
φερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./12234/ΠΕ/Α325/14-02-2020 (Β΄ 623) κοινή υπουρ-
γική απόφαση,

στ) από τις πλημμύρες της 25ης, 26ης και 27ης Ιανου-
αρίου 2019 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./9016/Α325/19-11-2019 (Β΄ 4509) κοινή υπουργική 
απόφαση,

ζ) από τις πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2019, σε 
περιοχές του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και 
του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με 
την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./679/Α325/14-02-2020 (Β΄ 607) κοινή 
υπουργική απόφαση.

2. Τον καθορισμό των προθεσμιών και της διαδικασίας 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που 
έχουν πληγεί από πλημμύρες, σε περιοχές που θα ορι-
οθετηθούν με σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις 
στο μέλλον.

Επισημαίνεται ότι όπου αναφέρεται στην παρούσα 
απόφαση «αρμόδια υπηρεσία», είναι η υπηρεσία η οποία 
ορίζεται στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική από-
φαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ι. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ι.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
α) Η αίτηση για Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για ανακα-

τασκευή, υποβάλλεται, στην αρμόδια υπηρεσία, εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική με το συμβάν 
κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής.

β) Οι αιτήσεις για Χορήγηση Β΄ δόσης Σ.Σ. και Γ΄ δό-
σης Σ.Σ. Ανακατασκευής υποβάλλονται, στην αρμόδια 
υπηρεσία, εντός προθεσμίας επτά (7) ετών από την έκ-
δοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για ανακατασκευή 
στην περίπτωση που η Σ.Σ. αποτελείται από δάνειο και 
κρατική αρωγή ή αντίστοιχα έξι (6) ετών, στην περίπτω-

ση που αποδεδειγμένα δεν χορηγείται δάνειο από Πι-
στωτικό Ίδρυμα και η Σ.Σ. αποτελείται μόνο από δωρεάν 
κρατική αρωγή.

Επισημαίνεται ότι για κτήρια που ανήκουν σε επιχει-
ρήσεις (κτήρια που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρείες ή 
σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτά) ισχύουν και όσα αναφέρονται στο 
κεφάλαιο B. «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι/-ες δεν προσκο-
μίσουν εντός των ανωτέρω προθεσμιών όλα τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται παρακάτω, 
οι αιτήσεις θα τίθενται στο Αρχείο με απόφαση του/της 
Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας υπηρεσίας.

I.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ για ανακατασκευή χωρί-

ζεται σε τέσσερα στάδια:

1ο στάδιο: Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για ανακατα-
σκευή

Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια του πληγέντος κτηρίου πρέπει να 
υποβάλει, στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση για Βεβαίωση 
Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή, συνοδευόμενη από 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου 
Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Έκθεση αυτοψίας, που εκδόθη-
κε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
(Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) με το οποίο το κτήριο κρίθηκε κατεδαφι-
στέο.

2. Τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου (εις διπλούν στην 
περίπτωση που δεν έχουν ήδη κατατεθεί), με το τοπο-
γραφικό διάγραμμα που τους συνοδεύει.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμό-
διο Υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό φύλλο από το 
αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εις διπλούν).

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν με 
βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής), με το παρακάτω 
κείμενο:

α) Δεν έχω πάρει/Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί (διαγράφε-
ται ό,τι δεν ισχύει) άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρατική 
αρωγή από άλλο φορέα για το ίδιο κτήριο λόγω των βλα-
βών που υπέστη από την πλημμύρα …………………
και βρίσκεται επί της οδού ……………… στην Τοπική/
Δημοτική Κοινότητα …………………. της Δημοτικής 
Ενότητας …………… του Δήμου ………………… Πε-
ριφερειακής Ενότητας………………………

β) Δεν έχω πάρει/Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί (διαγράφεται 
ό,τι δεν ισχύει), από το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών, δωρεάν κρατική αρωγή για άλλο κτήριο ιδιοκτη-
σίας μου εξαιτίας της πλημμύρας ………………………
……………………

γ) Επιθυμώ η δωρεάν κρατική αρωγή που δικαιούμαι 
να μου δοθεί για το κτήριο μου που κρίθηκε κατεδαφι-
στέο με την υπ’ αριθμ. ……………… έκθεση αυτοψίας 
και βρίσκεται……………………………………………
……………………

USER
Highlight
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δ) Τα στοιχεία του/της ιδιοκτήτη/-τριας του ακινήτου 
την ημέρα του συμβάντος ήταν ……………………… 
και το κτήριο που περιγράφεται στην έκθεση αυτοψίας 
είναι αυτό που βρίσκεται στο οικόπεδο που περιγράφε-
ται στο υπ’ αριθμ. …………………………… συμβόλαιο.

ε) Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και 
στην αξιοποίηση αυτών για επιστημονικούς σκοπούς 
προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

στ) Το εν λόγω κτήριο είχε/δεν είχε υποστεί βλάβες από 
προγενέστερη φυσική καταστροφή ……………..…… 
(αναγράφεται το συμβάν), είχε/δεν είχε χαρακτηριστεί 
……………………από την αρμόδια υπηρεσία και έχω/
δεν έχω καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής 
για την αποκατάστασή του (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει).

5. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί 
μετά την ημερομηνία του συμβάντος απαιτείται υπεύ-
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) του/της 
προκατόχου του ακινήτου (με βεβαιωμένο το γνήσιο 
της υπογραφής) με το παρακάτω κείμενο:

Δεν έχω πάρει/Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί (διαγράφεται 
ό,τι δεν ισχύει) άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρατική 
αρωγή από άλλο φορέα για το ίδιο κτήριο λόγω των βλα-
βών που υπέστη από την πλημμύρα …………………
και βρίσκεται επί της οδού …………… στην Τοπική/
Δημοτική Κοινότητα …………………. της Δημοτικής 
Ενότητας …………… του Δήμου ………………… Πε-
ριφερειακής Ενότητας …………………………………

Δεν έχω πάρει/Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί (διαγράφεται 
ό,τι δεν ισχύει), από το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών, δωρεάν κρατική αρωγή για το ίδιο ή άλλο κτήριο 
ιδιοκτησίας μου που έχει πληγεί από το προαναφερό-
μενο συμβάν.

6. Οικοδομική άδεια του πληγέντος κτηρίου (εφόσον 
είχε ανεγερθεί με οικοδομική άδεια) συνοδευόμενη από 
υπεύθυνη δήλωση του/της ιδιοκτήτη/-τριας ότι η πράξη 
αυτή δεν έχει ανακληθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
οικοδομική άδεια απαιτείται ένα από τα παρακάτω:

- έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία (Δασαρχείο ή 
Διεύθυνση Δασών) από το οποίο να βεβαιώνεται ο μη 
δασικός χαρακτήρας της έκτασης στην οποία βρίσκεται 
το πληγέν κτήριο,

- έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης 
(Υ.ΔΟΜ.) για τις περιπτώσεις που το πληγέν κτήριο βρί-
σκεται α) εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού με 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή β) εντός νομίμως υφι-
στάμενου προ του έτους 1923 οικισμού ή γ) εντός των 
ορίων οικισμού μέχρι 2000 κατοίκους οριοθετημένου 
σύμφωνα με το από 24-4-1985 π.δ. (Δ΄ 181),

- οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή συμβολαιογραφική 
πράξη, από το οποίο προκύπτει ότι το κτήριο βρίσκεται 
εντός σχεδίου πόλεως.

7. Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει 
σε επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε 
εταιρεία ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονο-
μική δραστηριότητα σε αυτό), υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 του/της ιδιοκτήτη/-τριας (εις διπλούν με 
βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα 
δηλώνεται:

α) ότι έχει λάβει γνώση των σχετικών διατάξεων, της 
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής, που αφορούν στις επιχειρήσεις,

β) το σύνολο τυχόν άλλων πληρωμών που λαμβάνει 
για την αποκατάσταση των ζημιών του κτηρίου, συμπε-
ριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλι-
στηρίων συμβολαίων και

γ) αν ο Φ.Π.Α. είναι ή δεν είναι ανακτήσιμος για την εν 
λόγω επιχείρηση βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

8. Σε περίπτωση πληγέντος κτηρίου με επαγγελματική 
χρήση, που η οικονομική δραστηριότητα δεν ασκείται 
από τον ιδιοκτήτη/-τρια, αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυ-
νη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν με βεβαιωμένο 
το γνήσιο της υπογραφής). Στην περίπτωση αυτή δεν 
απαιτείται η προσκόμιση της προαναφερόμενης υπεύ-
θυνης δήλωσης (δικαιολογητικό 7).

9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του/της 
ιδιοκτήτη/-τριας του ακινήτου.

10. Στις περιπτώσεις διατηρητέων κτηρίων απαιτού-
νται επίσης όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την 
απόδειξη του χαρακτηρισμού τους.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από 
την αρμόδια υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για 
Ανακατασκευή. Στην υπόψη Βεβαίωση καθορίζεται το 
ύψος της Σ.Σ. (το ποσό του άτοκου δανείου και της δω-
ρεάν κρατικής αρωγής) σύμφωνα με το εμβαδόν του 
πληγέντος κτηρίου και τη χρήση αυτού όπως περιγρά-
φονται στην έκθεση αυτοψίας, καθώς και οι δόσεις χο-
ρήγησής της όπως αυτές καθορίζονται στη σχετική με 
το συμβάν κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής.

Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής σύμφω-
να με τα παρακάτω, απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης 
για την ανέγερση νέου κτηρίου από την αρμόδια υπη-
ρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.).

2ο στάδιο: Έγκριση Σ.Σ. για Ανακατασκευή - Χορήγηση 
Α΄ δόσης Σ.Σ.

Για την Έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευής και Χορήγη-
σης Α΄ δόσης Σ.Σ. ο/η δικαιούχος πρέπει να υποβάλει, 
στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση συνοδευόμενη από τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Άδεια δόμησης του νέου κτηρίου (εις διπλούν).
β) Εγκεκριμένα σχέδια (αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέ-

δια ξυλοτύπων).
γ) Βεβαίωση κατεδάφισης του πληγέντος κτηρίου (πα-

ράγραφοι 8 και 9 του κεφαλαίου Γ΄ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
της παρούσας απόφασης).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
ότι επιθυμεί τη λήψη μόνο της δωρεάν κρατικής αρωγής 
(στις περιπτώσεις που δεν επιθυμεί τη λήψη δανείου).

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
ότι διατηρεί την κυριότητα του ακινήτου,

στ) Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εται-
ρεία ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα σε αυτό), δηλώνεται υπεύθυνα από τον/
την ιδιοκτήτη/-τρια του κτηρίου (με βεβαιωμένο το γνή-
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σιο της υπογραφής) αν το κτήριο είναι ασφαλισμένο, αν 
έχει αιτηθεί ή αν έχει ήδη λάβει αποζημίωση από αλλού 
(συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων) για την αποκατάσταση 
του κτηρίου, εξαιτίας της εν λόγω πλημμύρας. Δηλώ-
νεται, επίσης, το ποσό της αποζημίωσης που έχει λάβει 
και η επωνυμία του φορέα. Προσκομίζονται, επίσης, όλα 
τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποζημίωση που έχει 
λάβει ή πρόκειται να λάβει από τον άλλο φορέα, όπως 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απόφαση έγκρισης αποζη-
μίωσης κ.λπ.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται, από 
την αρμόδια υπηρεσία, η Έγκριση Σ.Σ. για Ανακατα-
σκευή - Χορήγηση Α΄ δόσης Σ.Σ., και χορηγείται η πρώ-
τη (Α΄) δόση της εγκεκριμένης Σ.Σ., όπως αυτή καθορίζε-
ται στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική απόφαση 
περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Σε περίπτωση που το νέο κτήριο ανεγερθεί σε δια-
φορετικό οικόπεδο από αυτό που βρισκόταν το πληγέν 
κτήριο, ο/η δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει τίτλους 
ιδιοκτησίας του νέου οικοπέδου (εις διπλούν) καθώς και 
πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο 
Υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό φύλλο από το αρ-
μόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εις διπλούν).

Στην περίπτωση που το οικόπεδο στο οποίο υπήρχε το 
πληγέν κτήριο, ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να ανακατα-
σκευαστεί το νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε 
νόμιμη αιτία, ο/η δικαιούχος για να προβεί στην ανέγερ-
ση του νέου κτηρίου σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του/
της, όπου επιτρέπεται βάσει της σχετικής με το συμβάν 
κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης στεγα-
στικής συνδρομής, πρέπει επιπλέον να προσκομίσει και 
στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) 
που να αποδεικνύουν την αδυναμία ανέγερσης κτηρίου 
στο ίδιο οικόπεδο που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.

Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν χορηγείται 
στον/στη δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα, 
ο/η δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει την έγγραφη 
αρνητική απάντηση του Πιστωτικού Ιδρύματος προκει-
μένου η υπηρεσία να τροποποιήσει την Έγκριση Σ.Σ. 
για Ανακατασκευή - Χορήγηση Α΄ δόσης Σ.Σ. Ανακα-
τασκευής ώστε να του χορηγηθεί μόνο η αναλογούσα 
δωρεάν κρατική αρωγή της Α΄ δόσης στεγαστικής συν-
δρομής όπως προβλέπεται στη σχετική με το συμβάν 
κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής.

3ο στάδιο: Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Ανακατα-
σκευής - Έγκριση Χορήγησης Β΄ δόσης Σ.Σ.

Μετά την περαίωση του φέροντος οργανισμού του 
νέου κτηρίου, ο/η δικαιούχος πρέπει να υποβάλει, στην 
αρμόδια υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Προ-
όδου Εργασιών Ανακατασκευής και Έγκρισης Χορή-
γησης Β΄ δόσης Σ.Σ., συνοδευόμενη από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

α) Τεχνική Έκθεση του/της ιδιώτη μηχανικού όπου θα 
αναγράφονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί.

β) Φωτογραφίες όψεων του νέου κτηρίου. Οι φωτο-
γραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/
της ιδιοκτήτη/-τριας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
ότι διατηρεί την κυριότητα του ακινήτου.

δ) Σε περίπτωση αλλαγών, τροποποιήσεων της άδειας 
δόμησης θα πρέπει να ενημερώνεται η υπηρεσία με τα 
σχετικά στοιχεία.

ε) Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εταιρεία 
ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτό), απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση 
αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. τιμολόγια προμήθειας υλι-
κών και παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), για τις εργασίες που 
έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του/
της ιδιώτη μηχανικού, τα οποία αποδεικνύουν το κόστος 
αποκατάστασης.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού προ-
ηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από μηχανικούς της αρ-
μόδιας υπηρεσίας για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των 
απαιτούμενων εργασιών, εκδίδεται Βεβαίωση Προόδου 
Εργασιών Ανακατασκευής - Έγκριση Χορήγησης Β΄ δό-
σης Σ.Σ.

Με τη βεβαίωση αυτή χορηγείται στον/στη δικαιούχο 
η δεύτερη (Β΄) δόση της εγκεκριμένης Σ.Σ. όπως αυτή 
καθορίζεται στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική 
απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών 
Ανακατασκευής και Έγκρισης Χορήγησης Β΄ δόσης Σ.Σ., 
η οικοδομική άδεια του νέου κτηρίου θα πρέπει να είναι 
σε ισχύ.

4ο στάδιο: Έγκριση Χορήγησης Γ΄ δόσης Σ.Σ. Ανακα-
τασκευής

i) Περιπτώσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
αποτελούμενη από δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή

Μετά την περαίωση του νέου κτηρίου ο/η δικαιούχος 
πρέπει να υποβάλει, στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση για 
έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Ανακατασκευ-
ής και Έγκρισης Χορήγησης Γ΄ δόσης Σ.Σ., συνοδευόμενη 
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του/της ιδιώτη μηχανικού στην 
οποία θα δηλώνει ότι έχει περαιωθεί το νέο κτήριο εντός 
του χρόνου ισχύος της οικοδομικής άδειας.

β) Φωτογραφίες όψεων του νέου κτηρίου. Οι φωτο-
γραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/
της ιδιοκτήτη/-τριας.

γ) Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής 
(Π.Ε.Κ.) της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
ότι διατηρεί την κυριότητα του ακινήτου. 

ε) Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εταιρεία 
ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτό), απαιτείται επιπλέον η προσκόμι-
ση αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. τιμολόγια προμήθειας 
υλικών και παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), για τις εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, 
τα οποία αποδεικνύουν το κόστος αποκατάστασης.
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ii) Περιπτώσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
αποτελούμενη μόνο από δωρεάν κρατική αρωγή λόγω 
μη επιθυμίας του ιδιοκτήτη για λήψη δανείου

Στην περίπτωση που η Στεγαστική Συνδρομή απο-
τελείται μόνο από δωρεάν κρατική αρωγή λόγω μη 
επιθυμίας του ιδιοκτήτη για λήψη δανείου, ισχύουν τα 
αναγραφόμενα στην προαναφερόμενη περίπτωση (i).

iii) Περιπτώσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
αποτελούμενη μόνο από δωρεάν κρατική αρωγή

Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις που αποδεδειγ-
μένα δεν χορηγείται από το Πιστωτικό Ίδρυμα άτοκο 
δάνειο και λαμβάνεται μόνο η δωρεάν κρατική αρωγή, 
η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Εκτέλεσης Εργασιών 
Ανακατασκευής και Έγκρισης Χορήγησης Γ΄ δόσης Σ.Σ. 
υποβάλλεται μετά την περαίωση της του νέου κτηρίου. 
Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιο-
λογητικά:

α) Τεχνική Έκθεση του/της ιδιώτη μηχανικού όπου θα 
αναγράφονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί.

β) Φωτογραφίες όψεων του νέου κτηρίου. Οι φωτο-
γραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/
της ιδιοκτήτη/-τριας.

γ) Έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) από τα 
οποία προκύπτει ότι, βάσει των πορισμάτων ελέγχου των 
ελεγκτών δόμησης, δεν έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις 
ή ότι εφόσον υπήρχαν, αυτές έχουν αρθεί και ότι είναι 
δυνατή η συνέχιση των εργασιών.

Σε περίπτωση αλλαγών, τροποποιήσεων της άδειας 
δόμησης θα πρέπει να ενημερώνεται η υπηρεσία με τα 
σχετικά στοιχεία.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
ότι διατηρεί την κυριότητα του ακινήτου. 

ε) Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εταιρεία 
ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτό), απαιτείται επιπλέον η προσκόμι-
ση αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. τιμολόγια προμήθειας 
υλικών και παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), για τις εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 
του/της ιδιώτη μηχανικού, τα οποία αποδεικνύουν το 
κόστος αποκατάστασης.

Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για έκδοση Βεβαίωσης Εκτέλεσης Εργασιών Ανα-
κατασκευής - Έγκριση Χορήγησης Γ΄ δόσης Σ.Σ. η οικοδο-
μική άδεια του νέου κτηρίου θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών [περιπτώσεις (i) 
(ii) και (iii)] και αφού προηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας 
από μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας για τη διαπί-
στωση της εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών εκδί-
δεται Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Ανακατασκευής - 
Έγκριση Χορήγησης Γ΄ δόσης Σ.Σ. ή Βεβαίωση Εκτέλεσης 
Εργασιών Ανακατασκευής - Έγκριση Χορήγησης Γ΄ δό-
σης Σ.Σ., ανάλογα με την περαίωση του νέου κτηρίου ή 
όχι, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Με τη βεβαίωση αυτή χορηγείται στον/στη δικαιούχο 
η τρίτη (Γ΄) δόση της εγκεκριμένης Σ.Σ. όπως αυτή κα-
θορίζεται στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική 
απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

ΙΙ. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ
ΙΙ.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
α) Η αίτηση για Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτο-

στέγαση, υποβάλλεται, στην αρμόδια υπηρεσία, εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική με το συμβάν 
κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής.

β) Η αίτηση για Έγκριση Σ.Σ. για Αυτοστέγαση - Χορή-
γηση Σ.Σ. υποβάλλεται, στην αρμόδια υπηρεσία, εντός 
προθεσμίας δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της 
Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέγαση (αγορά 
έτοιμου κτηρίου).

γ) Οι αιτήσεις για Χορήγηση Β΄ δόσης Σ.Σ. και Γ΄ δόσης 
Σ.Σ. Αυτοστέγασης σε υπό ανέγερση κτήριο υποβάλλο-
νται, στην αρμόδια υπηρεσία, εντός προθεσμίας επτά (7) 
ετών από την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. 
για Αυτοστέγαση στην περίπτωση που η Σ.Σ. αποτελείται 
από δάνειο και κρατική αρωγή ή αντίστοιχα έξι (6) ετών 
στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν χορηγείται δά-
νειο από Πιστωτικό Ίδρυμα και η Σ.Σ. αποτελείται μόνο 
από δωρεάν κρατική αρωγή.

Επισημαίνεται ότι για κτήρια που ανήκουν σε επιχει-
ρήσεις (κτήρια που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρείες ή 
σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτά) ισχύουν και όσα αναφέρονται στο 
κεφάλαιο B. «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι/-ες δεν προσκο-
μίσουν εντός των ανωτέρω προθεσμιών όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται παρακάτω, οι 
αιτήσεις θα τίθενται στο Αρχείο με απόφαση του/της 
Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΙI.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ

ΙΙ.2α. ΑΓΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. για αυτοστέγαση χωρί-

ζεται σε δύο στάδια:
1ο στάδιο: Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέ-

γαση
Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια του πληγέντος κτηρίου πρέπει να 

υποβάλει, στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση για έκδοση 
Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέγαση σε έτοιμο 
κτήριο συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που προα-
ναφέρθηκαν στο πρώτο (1ο) στάδιο της ανακατασκευής 
(Κεφ. Α παρ.Ι.2 της παρούσας απόφασης).

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από 
την αρμόδια υπηρεσία Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για 
Αυτοστέγαση σε έτοιμο κτήριο. Στην υπόψη βεβαίωση 
καθορίζεται το ύψος της στεγαστικής συνδρομής (το 
ποσό του άτοκου δανείου και της δωρεάν κρατικής αρω-
γής), σύμφωνα με το εμβαδόν του πληγέντος κτηρίου 
και τη χρήση αυτού όπως περιγράφονται στην έκθεση 
αυτοψίας.

2ο στάδιο: Έγκριση Σ.Σ. για Αυτοστέγαση - Χορήγηση 
Σ.Σ.

Ο/Η δικαιούχος πρέπει να υποβάλει, στην αρμόδια 
υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Έγκρισης Σ.Σ. για Αυτο-
στέγαση και Χορήγησης Σ.Σ. συνοδευόμενη από τα ακό-
λουθα δικαιολογητικά:
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α) Οριστικό συμβόλαιο αγοράς κτηρίου με το τοπο-
γραφικό που το συνοδεύει καθώς και πιστοποιητικό 
μεταγραφής και ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο 
ή κτηματολογικό φύλλο από το αρμόδιο Κτηματολογικό 
Γραφείο (εις διπλούν).

β) Οικοδομική άδεια αγοραζόμενου κτηρίου (εις δι-
πλούν). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια 
(κτήρια προ του 1955) απαιτείται ένα από τα παρακάτω:

- έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία (Δασαρχείο ή 
Διεύθυνση Δασών) από το οποίο να βεβαιώνεται ο μη 
δασικός χαρακτήρας της έκτασης στην οποία βρίσκεται 
το κτήριο,

- έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης 
(Υ.ΔΟΜ.) για τις περιπτώσεις που το κτήριο βρίσκεται 
α) εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού με εγκεκριμέ-
νο ρυμοτομικό σχέδιο ή β) εντός νομίμως υφιστάμενου 
προ του έτους 1923 οικισμού ή γ) εντός των ορίων οι-
κισμού μέχρι 2000 κατοίκους οριοθετημένου σύμφωνα 
με το από 24-4-1985 π.δ. (Δ΄ 181),

- οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή συμβολαιογραφική 
πράξη, από το οποίο προκύπτει ότι το κτήριο βρίσκεται 
εντός σχεδίου πόλεως.

γ) Εγκεκριμένα σχέδια του αγοραζόμενου κτηρίου 
(αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια ξυλοτύπων της οικο-
δομικής αδείας).

δ) Βεβαίωση για τη στατική επάρκεια του κτηρίου από 
δύο Πολιτικούς μηχανικούς, στην περίπτωση που το αγο-
ραζόμενο κτήριο δεν έχει οικοδομική άδεια (κτήρια προ 
του 1955).

ε) Βεβαίωση κατεδάφισης του πληγέντος κτηρίου (πα-
ράγραφοι 8 και 9 του κεφαλαίου Γ΄ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
της παρούσας απόφασης).

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
ότι επιθυμεί τη λήψη μόνο της δωρεάν κρατικής αρωγής 
(στις περιπτώσεις που δεν επιθυμεί τη λήψη δανείου),

ζ) Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εται-
ρεία ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα σε αυτό), δηλώνεται υπεύθυνα από τον/
την ιδιοκτήτη/-τρια του κτηρίου αν το κτήριο είναι ασφα-
λισμένο, αν έχει αιτηθεί ή αν έχει ήδη λάβει αποζημίωση 
από αλλού (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο 
πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων) για την αποκατά-
σταση του κτηρίου, εξαιτίας της εν λόγω πλημμύρας. 
Δηλώνεται, επίσης, το ποσό της αποζημίωσης που έχει 
λάβει και η επωνυμία του φορέα. Προσκομίζονται επίσης 
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποζημίωση που 
έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει από τον άλλο φορέα, 
όπως ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απόφαση έγκρισης 
αποζημίωσης κ.λπ.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από 
την αρμόδια υπηρεσία Έγκριση Σ.Σ. για Αυτοστέγαση - 
Χορήγηση Σ.Σ., με την οποία χορηγείται στον/στη δι-
καιούχο εφάπαξ το ποσό της στεγαστικής συνδρομής 
όπως αυτό καθορίζεται στη σχετική με το συμβάν κοινή 
υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συν-
δρομής.

Στην περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πλη-
γέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευ-

αστεί νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη 
αιτία, ο/η δικαιούχος για να προβεί σε αυτοστέγαση, 
όπου επιτρέπεται (βάσει της σχετικής με το συμβάν κοι-
νής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής), πρέπει να προσκομίσει στοιχεία από την 
αρμόδια υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) που να αποδεικνύ-
ουν την αδυναμία ανέγερσης κτηρίου στο ίδιο οικόπεδο 
που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.

Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν χορηγείται 
στον/στη δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα, ο/η 
δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει την έγγραφη αρνη-
τική απάντηση του Πιστωτικού Ιδρύματος προκειμένου 
η υπηρεσία να τροποποιήσει την Έγκριση Σ.Σ. για Αυτο-
στέγαση - Χορήγηση Σ.Σ. ώστε να του χορηγηθεί μόνο η 
αναλογούσα δωρεάν κρατική αρωγή όπως προβλέπεται 
στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική απόφαση 
περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

ΙΙ.2β. ΑΓΟΡΑ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
Σε περίπτωση που αγοράζεται κτήριο υπό ανέγερση, 

η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για 
αυτοστέγαση χωρίζεται σε τέσσερα στάδια.

1ο στάδιο: Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Αυτοστέ-
γαση

Ο/Η δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει, στην αρμόδια 
υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού 
Σ.Σ. για Αυτοστέγαση σε κτήριο υπό ανέγερση.

Για την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για 
Αυτοστέγαση ακολουθείται η διαδικασία που προανα-
φέρθηκε στο 1ο στάδιο για την έκδοση της Βεβαίωσης 
Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή (Κεφ. Α, παρ. Ι.2 της 
παρούσας απόφασης).

2ο στάδιο: Έγκριση Σ.Σ. για Αυτοστέγαση - Χορήγηση 
Α΄ δόσης Σ.Σ.

Για την έκδοση Έγκρισης Σ.Σ. για Αυτοστέγαση και Χο-
ρήγησης Α΄ δόσης Σ.Σ. ο/η δικαιούχος πρέπει να υπο-
βάλλει, στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση συνοδευόμενη 
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Οριστικό συμβόλαιο αγοράς κτηρίου με το τοπο-
γραφικό που το συνοδεύει, καθώς και πιστοποιητικό 
μεταγραφής και ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο 
ή κτηματολογικό φύλλο από το αρμόδιο Κτηματολογικό 
Γραφείο (εις διπλούν).

β) Οικοδομική άδεια σε ισχύ, του αγοραζόμενου κτη-
ρίου (εις διπλούν).

γ) Εγκεκριμένα σχέδια του αγοραζόμενου κτηρίου 
(αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια ξυλοτύπων).

δ) Βεβαίωση κατεδάφισης του πληγέντος κτηρίου (πα-
ράγραφοι 8 και 9 του κεφαλαίου Γ΄«ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
της παρούσας απόφασης).

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
ότι επιθυμεί τη λήψη μόνο της δωρεάν κρατικής αρωγής 
(στις περιπτώσεις που δεν επιθυμεί τη λήψη δανείου),

στ) Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εταιρεία 
ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτό), δηλώνεται υπεύθυνα από τον/την 
ιδιοκτήτη/-τρια του κτηρίου αν το κτήριο είναι ασφαλι-
σμένο, αν έχει αιτηθεί ή αν έχει ήδη λάβει αποζημίωση 
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από αλλού (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο 
πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων) για την αποκατά-
σταση του κτηρίου, εξαιτίας της εν λόγω πλημμύρας. 
Δηλώνεται, επίσης, το ποσό της αποζημίωσης που έχει 
λάβει και η επωνυμία του φορέα. Προσκομίζονται επίσης 
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποζημίωση που 
έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει από τον άλλο φορέα, 
όπως ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απόφαση έγκρισης 
αποζημίωσης κ.λπ.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται, από 
την αρμόδια υπηρεσία, η Έγκριση Σ.Σ. για Αυτοστέγα-
ση - Χορήγηση Α΄ δόσης Σ.Σ. και χορηγείται η πρώτη (Α΄) 
δόση της εγκεκριμένης Σ.Σ., όπως αυτή καθορίζεται στη 
σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική απόφαση περί 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Στην περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πλη-
γέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευ-
αστεί νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη 
αιτία, ο/η δικαιούχος για να προβεί σε αυτοστέγαση, 
όπου επιτρέπεται (βάσει της σχετικής με το συμβάν κοι-
νής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής), πρέπει να προσκομίσει στοιχεία από την 
αρμόδια υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) που να αποδεικνύ-
ουν την αδυναμία ανέγερσης κτηρίου στο ίδιο οικόπεδο 
που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.

3ο στάδιο και 4ο στάδιο: Έγκριση Χορήγησης Β΄δόσης 
Σ.Σ. Αυτοστέγασης - Έγκριση Χορήγησης Γ΄ δόσης

Για τα επόμενα στάδια χορήγησης στεγαστικής συν-
δρομής ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή της ανα-
κατασκευής (Κεφ. Α παρ. Ι της παρούσας απόφασης).

ΙΙΙ. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΙΙΙ.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
α) Η αίτηση για Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Απο-

περάτωση, υποβάλλεται, στην αρμόδια υπηρεσία, εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική με το συμβάν 
κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής.

β) Η αίτηση για Χορήγηση Β΄ δόσης Σ.Σ. Αποπεράτω-
σης υποβάλλεται, στην αρμόδια υπηρεσία, εντός προ-
θεσμίας επτά (7) ετών από την έκδοση της Βεβαίωσης 
Καθορισμού Σ.Σ. για Αποπεράτωση.

Επισημαίνεται ότι για κτήρια που ανήκουν σε επιχει-
ρήσεις (κτήρια που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρείες ή 
σε φυσικά πρόσωπα το οποία ασκούν οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτά) ισχύουν και όσα αναφέρονται στο 
κεφάλαιο B. «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι/-ες δεν προσκο-
μίσουν εντός των ανωτέρω προθεσμιών όλα τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται παρακάτω, 
οι αιτήσεις θα τίθενται στο Αρχείο με απόφαση του/της 
Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΙIΙ.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ

1ο στάδιο: Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. για Αποπερά-
τωση

Ο/Η δικαιούχος πρέπει να υποβάλει, στην αρμό-
δια υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Καθορι-
σμού Σ.Σ. για Αποπεράτωση.

Για την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για 
Αποπεράτωση ακολουθείται η διαδικασία που προανα-
φέρθηκε στο 1ο στάδιο για την έκδοση της Βεβαίωσης 
Καθορισμού Σ.Σ. για Ανακατασκευή (Κεφ. Α, παρ. Ι.2 της 
παρούσας απόφασης).

2ο στάδιο: Έγκριση Σ.Σ. για Αποπεράτωση - Χορήγηση 
Α΄ δόσης Σ.Σ.

Για την έκδοση Έγκρισης Σ.Σ. για Αποπεράτωση και 
Χορήγησης Α΄ δόσης Σ.Σ. ο/η δικαιούχος πρέπει να υπο-
βάλει, στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση συνοδευόμενη 
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Οικοδομική άδεια σε ισχύ, του της αποπεράτωση 
κτηρίου (εις διπλούν).

β) Εγκεκριμένα σχέδια (αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέ-
δια ξυλοτύπων της οικοδομικής άδειας).

γ) Πίνακα υπολειπόμενων εργασιών και προϋπολογι-
σμού, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από ιδιώτη 
μηχανικό (εις διπλούν) (σχετικό έντυπο στο τέλος της 
παρούσας παραγράφου ΙΙΙ.2).

δ) Φωτογραφίες όψεων του νέου κτηρίου. Οι φωτο-
γραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/
της ιδιοκτήτη/-τριας.

ε) Τίτλους ιδιοκτησίας του της αποπεράτωση κτηρίου, 
με το τοπογραφικό διάγραμμα που της συνοδεύει (εις 
διπλούν).

στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρ-
μόδιο Υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό φύλλο από το 
αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εις διπλούν).

ζ) Βεβαίωση κατεδάφισης του πληγέντος κτηρίου (πα-
ράγραφοι 8 και 9 του κεφαλαίου Γ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
της παρούσας απόφασης).

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
ότι επιθυμεί τη λήψη μόνο της δωρεάν κρατικής αρωγής 
(της περιπτώσεις που δεν επιθυμεί τη λήψη δανείου),

θ) Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εταιρεία 
ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτό), δηλώνεται υπεύθυνα από τον/την 
ιδιοκτήτη/-τρια του κτηρίου αν το κτήριο είναι ασφαλι-
σμένο, αν έχει αιτηθεί ή αν έχει ήδη λάβει αποζημίωση 
από αλλού (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο 
πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων) για την αποκατά-
σταση του κτηρίου, εξαιτίας της εν λόγω πλημμύρας. Δη-
λώνεται της το ποσό της αποζημίωσης που έχει λάβει και 
η επωνυμία του φορέα. Προσκομίζονται όλα τα αποδει-
κτικά στοιχεία για την αποζημίωση που έχει λάβει ή πρό-
κειται να λάβει από τον άλλο φορέα, της ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, απόφαση έγκρισης αποζημίωσης κ.λπ.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού προη-
γηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της αρμό-
διας υπηρεσίας για τη διαπίστωση των υπολειπόμενων 
εργασιών, εκδίδεται η Έγκριση Σ.Σ. για Αποπεράτωση - 
Χορήγηση Α΄ δόσης Σ.Σ. και χορηγείται η πρώτη (Α΄) 
δόση της εγκεκριμένης Σ.Σ. όπως αυτή καθορίζεται στη 
σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική απόφαση περί 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Στην περίπτωση που το οικόπεδο που υπήρχε το πλη-
γέν κτήριο ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευ-
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αστεί νέο κτήριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη 
αιτία, ο/η δικαιούχος για να προβεί σε αποπεράτωση ιδι-
όκτητου κτηρίου, όπου επιτρέπεται (βάσει της σχετικής 
με το συμβάν κοινής υπουργικής απόφασης περί χορή-
γησης στεγαστικής συνδρομής), πρέπει να προσκομίσει 
στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) 
που να αποδεικνύουν την αδυναμία ανέγερσης κτηρίου 
στο ίδιο οικόπεδο που βρισκόταν το πληγέν κτήριο.

Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν χορηγεί-
ται στον/στη δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα, 
ο/η δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει την έγγραφη 
αρνητική απάντηση του Πιστωτικού Ιδρύματος προκει-
μένου η υπηρεσία να τροποποιήσει την Έγκριση Σ.Σ. για 
Αποπεράτωση - Χορήγηση Α΄ δόσης Σ.Σ. ώστε να του/της 
χορηγηθεί μόνο η αναλογούσα δωρεάν κρατική αρωγή 
που προβλέπεται στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουρ-
γική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Στην περίπτωση που η απαιτούμενη δαπάνη των υπο-
λειπόμενων εργασιών της προκύπτει από τον πίνακα, 
[δικαιολογητικό (γ)], είναι μικρότερη από το ποσό της 
στεγαστικής συνδρομής, που καθορίζεται στο πρώτο 
στάδιο, τότε εγκρίνεται ποσό στεγαστικής συνδρομής 
ίσο με την απαιτούμενη δαπάνη.

3ο στάδιο: Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Αποπερά-
τωσης - Χορήγηση Β΄ δόσης Σ.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που αναγρά-
φονται στον πίνακα που κατατέθηκε στο 2ο στάδιο [δι-
καιολογητικό (γ)], ο/η δικαιούχος πρέπει να υποβάλει, 
στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση για έκδοση Βεβαίω-
σης Περαίωσης Εργασιών Αποπεράτωσης και Χορή-
γησης Β΄ δόσης Σ.Σ., συνοδευόμενη από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

α) Τεχνική Έκθεση του/της ιδιώτη μηχανικού όπου 
θα αναγράφονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί (οι 
οποίες συσχετίζονται και με τον πίνακα υπολειπομένων 
εργασιών που είχε κατατεθεί στο προηγούμενο στάδιο).

β) Φωτογραφίες όψεων του νέου κτηρίου. Οι φωτο-
γραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/
της ιδιοκτήτη/-τριας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
ότι διατηρεί την κυριότητα του ακινήτου.

δ) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής 
(Π.Ε.Κ.) της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) (εφόσον αυτό 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις). 

ε) Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εταιρεία 
ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτό), απαιτείται επιπλέον η προσκόμι-
ση αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. τιμολόγια προμήθειας 
υλικών και παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), για τις εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 
του/της ιδιώτη μηχανικού, τα οποία αποδεικνύουν το 
κόστος αποκατάστασης.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού προ-
ηγηθεί η διενέργεια αυτοψίας από Μηχανικούς της 
αρμόδιας υπηρεσίας για τη διαπίστωση της εκτέλεσης 
των εργασιών εκδίδεται Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών 
Αποπεράτωσης - Χορήγηση Β΄ δόσης Σ.Σ. και χορηγεί-
ται στον/στη δικαιούχο η δεύτερη (Β΄) δόση της εγκε-
κριμένης Σ.Σ., όπως αυτή καθορίζεται στη σχετική με 
το συμβάν κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής.
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ΙV. ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΙV.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
α) Η αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής υποβάλλε-

ται, στην αρμόδια υπηρεσία, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική από-
φαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

β) Η αίτηση για χορήγηση Β΄ δόσης Σ.Σ. και έκδοση 
Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής, όπως κα-
θορίζεται στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική 
απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, 
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, εντός του χρόνου 
ισχύος της αδείας επισκευής (Κεφ. Γ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
παρ. 5 της παρούσας απόφασης).

Επισημαίνεται ότι για κτήρια που ανήκουν σε επιχει-
ρήσεις (κτήρια που ιδιοκτησιακά ανήκουν σε εταιρείες ή 
σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτά) ισχύουν και όσα αναφέρονται στο 
κεφάλαιο B. «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι/-ες δεν προσκο-
μίσουν εντός των ανωτέρω προθεσμιών όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά όπως καθορίζονται παρακάτω, οι 
αιτήσεις θα τίθενται στο Αρχείο με απόφαση του/της 
Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας υπηρεσίας.

IV.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ

Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. για επισκευή αποτελείται 
από δύο (2) στάδια:

IV.2.1: ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α΄ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. 
(1ο στάδιο)

IV.2.1.1 Άδεια Επισκευής - Χορήγηση Σ.Σ. με καθορι-
σμένη τιμή ανά τ.μ. πληγείσας στάθμης κτηρίου (βλάβες 
μόνο σε μη φέροντα στοιχεία - σύνταξη μελέτης επισκευ-
ής από μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας) 

Η παρούσα παράγραφος (IV.2.1.1) αφορά στην έκδοση 
άδειας επισκευής κτηρίων που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις που αναφέρονται στη σχετική με το συμβάν κοινή 
υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συν-
δρομής.

Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια, προκειμένου να εκδοθεί άδεια 
επισκευής, πρέπει να υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη 
από:

1. Έκθεση αυτοψίας που εκδόθηκε από την αρμόδια 
υπηρεσία με την οποία το κτήριο κρίθηκε επισκευάσιμο 
(εφόσον έχει εκδοθεί).

2. Τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου (εις διπλούν στην 
περίπτωση που δεν έχουν ήδη κατατεθεί), με το τοπο-
γραφικό διάγραμμα που τους συνοδεύει.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρ-
μόδιο Υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό φύλλο από 
το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (εις διπλούν στην 
περίπτωση που ο/η ιδιοκτήτης/-τρια επιθυμεί τη λήψη 
δανείου).

4. Οικοδομική άδεια του πληγέντος κτηρίου (εφόσον 
είχε ανεγερθεί με οικοδομική άδεια) συνοδευόμενη από 
υπεύθυνη δήλωση του/της ιδιοκτήτη/-τριας ότι η πράξη 
αυτή δεν έχει ανακληθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
οικοδομική άδεια απαιτείται ένα από τα παρακάτω:

- έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία (Δασαρχείο ή 
Διεύθυνση Δασών) από το οποίο να βεβαιώνεται ο μη 

δασικός χαρακτήρας της έκτασης στην οποία βρίσκεται 
το πληγέν κτήριο,

- έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης 
(Υ.ΔΟΜ.) για τις περιπτώσεις που το πληγέν κτήριο βρί-
σκεται α) εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού με 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή β) εντός νομίμως υφι-
στάμενου προ του έτους 1923 οικισμού ή γ) εντός των 
ορίων οικισμού μέχρι 2000 κατοίκους οριοθετημένου 
σύμφωνα με το από 24-4-1985 π.δ. (Δ΄ 181),

- οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή συμβολαιογραφική 
πράξη, από το οποίο προκύπτει ότι το κτήριο βρίσκεται 
εντός σχεδίου πόλεως.

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/τριας (εις διπλούν, με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής) με το παρακάτω κείμενο:

α) Δεν έχω πάρει/Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί (διαγράφε-
ται ό,τι δεν ισχύει) άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρατική 
αρωγή από άλλο φορέα για το ίδιο κτήριο λόγω των βλα-
βών που υπέστη από την πλημμύρα της ………………
και βρίσκεται επί της οδού …………….… στην Τοπική/
Δημοτική Κοινότητα …………………. της Δημοτικής 
Ενότητας …………… του Δήμου ………………… της 
Περιφερειακής Ενότητας …………………………………

β) Δεν έχω πάρει/Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί (διαγρά-
φεται ό,τι δεν ισχύει), από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, δωρεάν κρατική αρωγή για άλλο κτήριο ιδι-
οκτησίας μου εξαιτίας της πλημμύρας της ………………
……………………………

γ) Επιθυμώ η δωρεάν κρατική αρωγή να μου δοθεί για 
το κτήριο μου που κρίθηκε επισκευάσιμο με την αριθμ. 
………………………………… έκθεση αυτοψίας και βρί-
σκεται ……………………………………………………

δ) Τα στοιχεία του/της ιδιοκτήτη/-τριας του ακινήτου 
την ημέρα του συμβάντος ήταν ………………..………
……………………………………………………………
………. και το κτήριο που περιγράφεται στην έκθεση 
αυτοψίας είναι αυτό που βρίσκεται στο οικόπεδο που 
περιγράφεται στο αριθμ. ……………………………
συμβόλαιο.

ε) Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και 
στην αξιοποίηση αυτών για επιστημονικούς σκοπούς 
προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

στ) Το εν λόγω κτήριο είχε/δεν είχε υποστεί βλάβες από 
προγενέστερη φυσική καταστροφή ……………..…… 
(αναγράφεται το συμβάν), είχε/δεν είχε χαρακτηριστεί 
……………………από την αρμόδια υπηρεσία και έχω/
δεν έχω καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής 
για την αποκατάστασή του (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει).

6. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί 
μετά την ημερομηνία του συμβάντος υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 του/της προκατόχου του ακινήτου (εις 
διπλούν, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) με 
το παρακάτω κείμενο:

Δεν έχω πάρει/Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί (διαγράφεται 
ό,τι δεν ισχύει) άλλο άτοκο δάνειο ή δωρεάν κρατική αρω-
γή από άλλο φορέα για το ίδιο κτήριο λόγω των βλαβών 
που υπέστη από την πλημμύρα της ………………….. 
και βρίσκεται επί της οδού …………….… στην Τοπική/
Δημοτική Κοινότητα …………………. της Δημοτικής 
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Ενότητας …………… του Δήμου …………………… 
Περιφερειακής Ενότητας……………………………

Δεν έχω πάρει/Έχω πάρει ή Έχω αιτηθεί (διαγράφεται 
ό,τι δεν ισχύει), από το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών, δωρεάν κρατική αρωγή για το ίδιο ή άλλο κτήριο 
ιδιοκτησίας μου που έχει πληγεί από το προαναφερό-
μενο συμβάν.

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας του ακινήτου.

8. Στις περιπτώσεις που δεν επιθυμεί δάνειο, υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιοκτήτη/τριας (με 
βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) ότι επιθυμεί τη 
λήψη μόνο της δωρεάν κρατικής αρωγής.

9. Φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. Στις φωτο-
γραφίες αυτές, οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την 
υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας, θα πρέπει να απει-
κονίζονται οι βλάβες όχι μόνο μεμονωμένα αλλά και σε 
σχέση με το κτήριο.

10. Σχέδιο κάτοψης της πληγείσας στάθμης του κτη-
ρίου (εφόσον υπάρχει).

11. Για κτήρια με διηρημένη ιδιοκτησία που παρουσιά-
ζουν βλάβες σε κοινόκτητα στοιχεία απαιτείται επιπλέον 
(εις διπλούν):

α) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για ορισμό Ειδικού 
Διαχειριστή.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της Ειδι-
κού/-ής Διαχειριστή/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο 
της υπογραφής) με το παρακάτω κείμενο:

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τον ορισμό μου ως Ειδι-
κού Διαχειριστή με τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιό-
τητες που αναφέρονται στο ν. 867/1979, δυνάμει του 
από …………… πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
των συνιδιοκτητών/-τριών για το κτήριο επί της οδού 
…………………… αρ. ………της Τοπικής/Δημοτι-
κής Κοινότητας ………………… Δημοτικής Ενότητας 
………………………… Δήμου……………………

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 κάθε ιδιοκτή-
τη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
που συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση και συμφώνησε 
στον ορισμό του/της Ειδικού/ής Διαχειριστή/-τριας, με 
το ακόλουθο κείμενο:

Σύμφωνα με το πρακτικό της από ………………Γενι-
κής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών/-τριών, ορίζω ειδικό 
διαχειριστή των συνιδιοκτητών/-τριών για το κτήριο επί 
της οδού …………………… αρ. ……… της Τοπικής/Δη-
μοτικής Κοινότητας ………………… της Δημοτικής Ενό-
τητας…………………. του Δήμου ………………… της 
Περιφερειακής Ενότητας ……………………. τον/την 
κ. ………………………………… του …………………, 
ο/η οποίος/-α θα ενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 867/1979, κάθε πράξη και θα υπογράφει κάθε δικαιο-
πραξία για τη σύναψη δανειστικής σύμβασης, εγγραφή 
υποθήκης και διαχείρισης του δανείου και την εκτέλεση 
των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών της ιδι-
οκτησίας μου από την πλημμύρα της …………………… 
καθώς και των κοινοκτήτων στοιχείων του κτηρίου.

Σημείωση: Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση διαμορφώνε-
ται ανάλογα στην περίπτωση που δεν χορηγείται δάνειο.

δ) Πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας οικοδομής.
Σε περίπτωση κτηρίου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιο-

κτησίας και πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας, προκειμέ-

νου να γίνει καταμερισμός των δαπανών των εργασιών 
επισκευής ανά ανεξάρτητη λειτουργικά χρήση, συντάσ-
σεται πίνακας αναλογισμού-κατανομής χιλιοστών από 
ιδιώτη μηχανικό, στον οποίο κατανέμονται αναλογικά 
οι επιφάνειες των κατόψεων του κτηρίου. Ο πίνακας αυ-
τός, ο οποίος συνυπογράφεται από τον/την μηχανικό και 
τους/τις συνιδιοκτήτες/τριες, αφορά μόνο τη διαδικασία 
έκδοσης της Άδειας Επισκευής και δεν αποτελεί τροπο-
ποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

12. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας ή του/της ειδικού/-ης διαχειριστή/- στριας 
(εις διπλούν), με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, 
στην οποία δηλώνει ότι:

α) έχει λάβει γνώση της τεχνικής έκθεσης των Μηχα-
νικών της Υπηρεσίας,

β) αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση των εργα-
σιών επισκευής που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση 
για τις οποίες θα εκδοθεί Άδεια Επισκευής,

γ) δεν θα προβεί σε εργασίες πλέον των εγκεκριμένων 
και σε εργασίες που επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό 
του κτηρίου.

Η δήλωση αυτή θα προσκομίζεται πριν την έκδοση 
της Άδειας Επισκευής και μετά τη γνωστοποίηση της 
Τεχνικής Έκθεσης στον/στην ιδιοκτήτη/-τρια.

13. Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εταιρεία 
ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτό), υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
του/της ιδιοκτήτη/-τριας (εις διπλούν με βεβαιωμένο το 
γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνεται:

α) ότι έχει λάβει γνώση των σχετικών διατάξεων, της 
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής, που αφορούν στις επιχειρήσεις,

β) αν ο Φ.Π.Α. είναι ή δεν είναι ανακτήσιμος για την 
εν λόγω επιχείρηση βάσει της εθνικής νομοθεσίας και

γ) αν το κτήριο είναι ασφαλισμένο, αν έχει αιτηθεί ή 
αν έχει ήδη λάβει αποζημίωση από αλλού (συμπεριλαμ-
βανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων) για την αποκατάσταση του κτηρίου, εξαι-
τίας της εν λόγω πλημμύρας, το ποσό της αποζημίωσης 
που έχει λάβει και η επωνυμία του φορέα.

Προσκομίζονται επίσης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία 
για την αποζημίωση που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει 
από τον άλλο φορέα, όπως ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
απόφαση έγκρισης αποζημίωσης κ.λπ.

14. Σε περίπτωση πληγέντος κτηρίου με επαγγελματι-
κή χρήση, που η οικονομική δραστηριότητα δεν ασκείται 
από τον ιδιοκτήτη/-τρια, αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυ-
νη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν με βεβαιωμένο 
το γνήσιο της υπογραφής). Στην περίπτωση αυτή δεν 
απαιτείται η προσκόμιση της προαναφερόμενης υπεύ-
θυνης δήλωσης (δικαιολογητικό 13).

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη σύντα-
ξη Τεχνικής Έκθεσης από μηχανικούς της υπηρεσίας 
στην οποία θα περιγράφεται το κτήριο και οι βλάβες 
του συνοπτικά, εκδίδεται Άδεια Επισκευής. Στην εν λόγω 
άδεια καθορίζεται το ποσό της στεγαστικής συνδρομής 
και χορηγείται η Α΄ δόση, όπως αυτή καθορίζεται στη 
σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική απόφαση περί 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
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Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολο-
γητικών και την αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας 
προκύψει ότι δεν μπορεί να εκδοθεί Άδεια Επισκευής, 
δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία έκδοσης Άδειας 
Επισκευής με σύνταξη μελέτης επισκευής από ιδιώτη 
Μηχανικό. Στην περίπτωση αυτή ο/η ιδιοκτήτης/-τρια 
θα ενημερώνεται εγγράφως από την Υπηρεσία για τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προ-
σκομισθούν εντός της ισχύουσας προθεσμίας υποβολής 
αίτησης για έκδοση άδειας επισκευής ή εντός τασσό-
μενης προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παραλαβή 
της έγγραφης ενημέρωσης εφόσον η υπολειπόμενη, 
οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις, προθεσμία είναι 
μικρότερη των τριών (3) μηνών.

IV.2.1.2 Άδεια Επισκευής - Χορήγηση Σ.Σ. βάσει Τιμο-
λογίου Επισκευών

(βλάβες σε φέροντα ή/και σε μη φέροντα στοιχεία - 
σύνταξη μελέτης επισκευής από ιδιώτη μηχανικό)

Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια, προκειμένου να εκδοθεί άδεια 
επισκευής, πρέπει να υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη 
από:

1. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (1) έως και (8) 
του 1ου σταδίου της παρ. IV.2.1.1 «Άδεια Επισκευής - 
Χορήγηση Σ.Σ. με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. πληγείσας 
στάθμης κτηρίου».

2. Πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής που συντάσσεται 
από ιδιώτη μηχανικό. Η μελέτη επισκευής πρέπει να είναι 
σύμφωνη με όσα ορίζονται στη σχετική απόφαση περί 
Καθορισμού Ελαχίστων Υποχρεωτικών Απαιτήσεων για 
την κατάθεση φακέλων επισκευής κτηρίων που έχουν 
υποστεί βλάβες από πλημμύρα.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (εις διπλούν με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής) (ή του/της Ειδ. Διαχειριστή/-τριας σε περί-
πτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) στην οποία δηλώνει ότι 
έχει λάβει γνώση της τεχνικής έκθεσης όσον αφορά τον 
επιδιωκόμενο βαθμό επισκευής/ενίσχυσης του κτηρίου 
και ότι την αποδέχεται.

4. Για κτήρια με διηρημένη ιδιοκτησία που παρουσι-
άζουν βλάβες στα φέροντα ή/και κοινόκτητα στοιχεία 
απαιτείται επιπλέον (εις διπλούν):

α) πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για ορισμό Ειδικού 
Διαχειριστή.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της Ειδι-
κού/-ής Διαχειριστή/-στριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο 
της υπογραφής) με το παρακάτω κείμενο:

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τον ορισμό μου ως Ειδι-
κού Διαχειριστή με τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιό-
τητες που αναφέρονται στο ν. 867/1979, δυνάμει του 
από ……………… πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
των συνιδιοκτητών/-τριών για το κτήριο επί της οδού 
………………………… αρ. …………της Τοπικής/Δημο-
τικής Κοινότητας ……………………… Δημοτικής Ενό-
τητας ………………………… Δήμου …………………
………………

γ) Υπεύθυνη δήλωση του/της ν. 1599/1986 κάθε ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
που συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση και συμφώνησε 
στον ορισμό του/της Ειδικού/ής Διαχειριστή/-τριας, με 
το ακόλουθο κείμενο:

Σύμφωνα με το πρακτικό της από ……………… Γενι-
κής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών/-τριών, ορίζω ειδι-
κό διαχειριστή των συνιδιοκτητών/-τριών για το κτήριο 
επί της οδού …………………………… αρ. …………… 
της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας ………………… 
της Δημοτικής Ενότητας………………………. του 
Δήμου ………………της Περιφερειακής Ενότητας 
……………………. τον/την κ. ……………………………
…………… του …………………, ο/η οποίος/-α θα 
ενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 867/1979, κάθε 
πράξη και θα υπογράφει κάθε δικαιοπραξία για τη σύνα-
ψη δανειστικής σύμβασης, εγγραφή υποθήκης και δια-
χείρισης του δανείου και την εκτέλεση των εργασιών για 
την αποκατάσταση των ζημιών της ιδιοκτησίας μου από 
την πλημμύρα της ……………………………., καθώς και 
των φερόντων ή/και κοινοκτήτων στοιχείων του κτηρίου.

Σημείωση: Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση διαμορ-
φώνεται ανάλογα στην περίπτωση που δεν χορηγείται 
δάνειο.

δ) Πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας οικοδομής.
Σε περίπτωση κτηρίου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιο-

κτησίας και πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας, προκειμέ-
νου να γίνει καταμερισμός των δαπανών των εργασιών 
επισκευής ανά ανεξάρτητη λειτουργικά χρήση, συντάσ-
σεται πίνακας αναλογισμού - κατανομής χιλιοστών από 
ιδιώτη μηχανικό, στον/στην οποίο/-α κατανέμονται ανα-
λογικά οι επιφάνειες των κατόψεων του κτηρίου. Ο πίνα-
κας αυτός, ο οποίος συνυπογράφεται από τον/την μη-
χανικό και τους/τις συνιδιοκτήτες/-τριες, αφορά μόνο 
τη διαδικασία έκδοσης της Άδειας Επισκευής και δεν 
αποτελεί τροποποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος,

5. Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εται-
ρεία ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα σε αυτό), υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/
1986 του/της ιδιοκτήτη/-τριας (εις διπλούν με βεβαιωμέ-
νο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνεται:

α) ότι έχει λάβει γνώση των σχετικών διατάξεων, της 
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης περί χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής, που αφορούν στις επιχειρήσεις, 

β) αν ο Φ.Π.Α. είναι ή δεν είναι ανακτήσιμος για την 
εν λόγω επιχείρηση βάσει της εθνικής νομοθεσίας και 

γ) αν το κτήριο είναι ασφαλισμένο, αν έχει αιτηθεί ή 
αν έχει ήδη λάβει αποζημίωση από αλλού (συμπεριλαμ-
βανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων) για την αποκατάσταση του κτηρίου, εξαι-
τίας της εν λόγω πλημμύρας, το ποσό της αποζημίωσης 
που έχει λάβει και η επωνυμία του φορέα.

Προσκομίζονται επίσης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία 
για την αποζημίωση που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει 
από τον άλλο φορέα, όπως ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
απόφαση έγκρισης αποζημίωσης κ.λπ.

6. Σε περίπτωση πληγέντος κτηρίου με επαγγελματική 
χρήση, που η οικονομική δραστηριότητα δεν ασκείται 
από τον/την ιδιοκτήτη/-τρια, αυτό θα δηλώνεται σε 
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν με βε-
βαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής). Στην περίπτωση 
αυτή δεν απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης 
υπεύθυνης δήλωσης.
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7. Στις περιπτώσεις διατηρητέων κτηρίων ή κτηρίων 
σε παραδοσιακούς οικισμούς κ.λπ. απαιτούνται επίσης 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την απόδειξη του 
χαρακτηρισμού τους. Επιπλέον απαιτείται η έγκριση των 
προτεινόμενων εργασιών επισκευής από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες, η οποία θα προηγείται της έκδοσης άδειας 
επισκευής από την υπηρεσία.

Στην περίπτωση που η στεγαστική συνδρομή θα χο-
ρηγηθεί εφάπαξ (σύμφωνα με την σχετική με το συμβάν 
κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής) προκειμένου να εκδοθεί η άδεια επισκευής 
ο/η ιδιοκτήτης/-τρια θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον 
παραστατικά στοιχεία κατάθεσης αμοιβών μηχανικού 
για τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών επισκευής.

Για την έγκριση των εργασιών επισκευής προηγείται 
αυτοψία από μηχανικό της αρμόδιας υπηρεσίας παρου-
σία του/της ιδιοκτήτη/-τριας και του μελετητή μηχανικού.

Μετά την αυτοψία και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, 
εγκρίνεται η μελέτη επισκευής και εκδίδεται Άδεια Επι-
σκευής. Στην εν λόγω άδεια καθορίζεται το ποσό της στε-
γαστικής συνδρομής και χορηγείται η Α΄ δόση όπως αυτή 
καθορίζεται στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική 
απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

IV.2.1.3 Άδεια Επισκευής λειτουργικά ανεξάρτητης 
ιδιοκτησίας

Στην περίπτωση που το πληγέν κτήριο παρουσιάζει 
βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία, δύναται να εκδοθεί 
άδεια επισκευής, για μια ή και για περισσότερες λειτουρ-
γικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (είτε αυτές αποτελούν διη-
ρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι), μεμονωμένα, όπως αυτό 
καθορίζεται στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική 
απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Με την αίτηση του ιδιοκτήτη της πληγείσας ιδιοκτη-
σίας προσκομίζονται όλα τα προαναφερόμενα δικαι-
ολογητικά (παρ. IV.2.1.1. και IV.2.1.2, ανάλογα) για την 
πληγείσα ιδιοκτησία.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στη διηρημένη 
ιδιοκτησία (δικαιολογητικά με την αρίθμηση 11 στην 
παρ. IV.2.1.1. και με αρίθμηση 4 στην παρ. IV.2.1.2.) απαι-
τούνται στην περίπτωση που κατατίθεται αίτηση για την 
επισκευή κοινοκτήτων στοιχείων ή/και κοινόχρηστων 
χώρων.

Στις περιπτώσεις κατάθεσης αίτησης για έκδοση 
άδειας επισκευής για ανεξάρτητη ιδιοκτησία, που ανήκει 
σε επιχείρηση (ανήκει σε εταιρεία ή σε φυσικό πρόσω-
πο το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε αυτό), 
απαιτούνται επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρο-
νται στις σχετικές παραγράφους (δικαιολογητικά με την 
αρίθμηση 13 στην παρ. IV.2.1.1. και με αρίθμηση 5 στην 
παρ. IV.2.1.2.).

Δεν απαιτείται η κατάθεση εκ νέου των δικαιολογητι-
κών (π.χ. οικοδομική άδεια, βεβαίωση από δασαρχείο, 
συμβόλαιο κ.λπ.) εφόσον αυτά είχαν ήδη κατατεθεί για 
την έκδοση άδειας επισκευής για άλλη ανεξάρτητη 
ιδιοκτησία του ίδιου κτηρίου ή για την έκδοση άδειας 
επισκευής κοινοκτήτων κοινοχρήστων, εκτός των δικαι-
ολογητικών που απαιτούν επικαιροποίηση (π.χ. πιστο-
ποιητικό ιδιοκτησίας).

Η διαδικασία έκδοσης των αδειών για μεμονωμένα λει-
τουργικά ανεξάρτητες ιδιοκτησίες ακολουθεί τη διαδικα-
σία που περιγράφεται ανωτέρω (παρ. IV.2.1.1. και IV.2.1.2, 
ανάλογα). Η συσχέτιση των αδειών επισκευής ανεξάρ-
τητων ιδιοκτησιών ενός κτηρίου κρίνεται απαραίτητη.

IV.2.1.4 Επισημάνσεις για τις άδειες επισκευής
- Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν χορηγεί-

ται στον/στη δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα, 
ο/η δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει την έγγραφη 
αρνητική απάντηση του Πιστωτικού Ιδρύματος στην αρ-
μόδια υπηρεσία, προκειμένου αυτή να τροποποιήσει την 
άδεια επισκευής ώστε να χορηγηθεί μόνο η δωρεάν κρα-
τική αρωγή σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 
περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

- Η άδεια επισκευής θα κοινοποιείται στην αρμόδια 
Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και στο αρμόδιο υποκα-
τάστημα του Ι.Κ.Α.

- Στην περίπτωση που η στεγαστική συνδρομή χορη-
γείται εφάπαξ (σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφα-
ση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής), ο/η δικαι-
ούχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
επισκευής, να υποβάλει εντός του χρόνου ισχύος της 
άδειας επισκευής, αίτηση για Βεβαίωση Περαίωσης Ερ-
γασιών Επισκευής σύμφωνα με τα παρακάτω.

IV2.2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β΄ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. (2ο στάδιο)

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής, 
ο/η δικαιούχος εντός της ισχύος της άδειας επισκευής 
πρέπει να υποβάλει, στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση για 
έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και 
χορήγηση Β΄ δόσης Σ.Σ., συνοδευόμενη από τα ακόλου-
θα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του/της ιδιώτη μηχανικού ή του/
της ιδιοκτήτη/-τριας (ή του/της ειδικού/-ής διαχειριστή/-
τριας) στην περίπτωση άδειας επισκευής που η μελέτη 
επισκευής έχει συνταχθεί από Μηχανικούς της Υπηρεσί-
ας, ότι έχουν περαιωθεί οι εργασίες επισκευής σύμφωνα 
με την άδεια.

β) Φωτογραφίες του κτηρίου. Οι φωτογραφίες θα φέ-
ρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-
τριας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του/της ιδιο-
κτήτη/-τριας (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) 
ότι διατηρεί την κυριότητα του ακινήτου. 

δ) Στην περίπτωση πληγέντος κτηρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτηρίου που ιδιοκτησιακά ανήκει σε εταιρεία 
ή σε φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δρα-
στηριότητα σε αυτό), απαιτείται επιπλέον η προσκόμι-
ση αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. τιμολόγια προμήθειας 
υλικών και παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), για τις εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 
του/της μηχανικού, τα οποία αποδεικνύουν το κόστος 
αποκατάστασης.

ε) Παραστατικά στοιχεία κατάθεσης αμοιβών ιδιώτη 
μηχανικού για τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών 
επισκευής (δεν αφορά στις άδειες επισκευής που η με-
λέτη έχει συνταχθεί από την υπηρεσία).
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Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού δι-
ενεργηθεί αυτοψία για τη διαπίστωση της εκτέλεσης 
των εργασιών επισκευής, εκδίδεται από την αρμόδια 
υπηρεσία Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Επισκευής 
και χορηγείται η Β΄ δόση, όπως αυτή καθορίζεται στη 
σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική απόφαση περί 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών Επισκευής η οποία 
επέχει θέση αποχαρακτηρισμού του κτηρίου, χρησιμο-
ποιείται και για την εξάλειψη υποθήκης στις περιπτώσεις 
που χορηγείται δάνειο.

V. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΣ-
ΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ Ή ΑΠΟ-
ΠΕΡΑΤΩΣΗ

1. Χρησιμοποίηση Σ.Σ. επισκευής σε ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση

Στις περιπτώσεις μετατροπής Σ.Σ. επισκευής σε ανα-
κατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση, η έκδοση της 
άδειας επισκευής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, 
προκειμένου να καθοριστεί το ποσό της Σ.Σ. της επι-
σκευής.

Για την έκδοση της άδειας επισκευής είναι απαραίτητη 
η υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
(όπως αναγράφονται στην παράγραφο ΙV.2.1 του κεφα-
λαίου Α της παρούσας απόφασης) εντός των προθεσμι-
ών που ορίζονται στην παράγραφο ΙV.1.

Μετά την έκδοση της άδειας επισκευής, πριν την 
εκταμίευση ποσού Σ.Σ. και εντός της ισχύος της άδειας, 
απαιτείται υποβολή αίτησης από τον/τη δικαιούχο για 
χρησιμοποίηση της Σ.Σ. για ανακατασκευή ή αυτοστέ-
γαση ή αποπεράτωση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη 
δήλωση (εις διπλούν) στην οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί 
τη μετατροπή της Σ.Σ. επισκευής σε ανακατασκευή ή 
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση.

α) Χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επισκευής για ανακατα-
σκευή

Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. χωρίζεται σε τέσσερα (4) 
στάδια:

1ο στάδιο: Απόφαση χρησιμοποίησης της Σ.Σ. επι-
σκευής για ανακατασκευή

Μετά την έκδοση της άδειας επισκευής στην οποία 
θα καθορίζεται το ποσό της Σ.Σ. και την αίτηση του/της 
ενδιαφερόμενου/-ης για χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επι-
σκευής για ανακατασκευή θα εκδίδεται, από την αρμόδια 
υπηρεσία, απόφαση χρησιμοποίησης της Σ.Σ. επισκευής 
για ανακατασκευή και θα ακυρώνεται η άδεια επισκευής 
βάσει της απόφασης αυτής.

Στην απόφαση αυτή, η οποία επέχει θέση Βεβαίωσης 
Καθορισμού Σ.Σ. για ανακατασκευή, θα καθορίζεται 
ποσό Σ.Σ. το οποίο θα είναι ίσο με τη Σ.Σ. που αρχικά 
είχε εγκριθεί για την επισκευή του κτηρίου. Το ποσό αυτό 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της Σ.Σ. το οποίο 
θα προέκυπτε, αν το συγκεκριμένο κτήριο είχε κριθεί 
κατεδαφιστέο και ανακατασκευαζόταν. Μετά την έκδοση 
της προαναφερόμενης απόφασης ισχύουν οι προθεσμί-
ες που αναφέρονται στην παράγραφο Ι.1 του κεφ. Α της 
παρούσας απόφασης.

Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής σύμφω-
να με τα παρακάτω, απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης 
για την ανέγερση νέου κτηρίου από την αρμόδια Υπη-
ρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.).

2ο στάδιο, 3ο στάδιο και 4ο στάδιο: Έγκριση Σ.Σ για 
Ανακατασκευή., Βεβαίωση Προόδου Εργασιών και Έγκρι-
ση Χορήγησης Γ΄ δόσης Σ.Σ.

Προκειμένου ο/η δικαιούχος να λάβει ολόκληρο το 
ποσό της Σ.Σ. που καθορίστηκε στο προηγούμενο στά-
διο θα πρέπει να ανακατασκευάσει κτήριο επιφανείας ή 
όγκου (όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση 
περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής) μεγαλύτερου 
ή ίσου με Α:

  

όπου:
Α = ελάχιστο εμβαδόν ή όγκος κτηρίου που πρέπει να 

ανακατασκευαστεί,
Β = το ποσό της Σ.Σ. που καθορίστηκε στο 1ο στάδιο,
Γ = η τιμή μονάδος/τ.μ. για ανακατασκευή (ανάλογα 

με τη χρήση του κτηρίου),
π = ποσοστό επί τοις εκατό, όπως αυτό καθορίζεται 

στην κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγα-
στικής συνδρομής, και αφορά στο ελάχιστο απαιτούμενο 
εμβαδόν που πρέπει να ανακατασκευαστεί για τη χορή-
γηση ολόκληρου του ποσού της Σ.Σ. ανακατασκευής.

Κατά τα λοιπά για το 2ο, 3ο και 4ο στάδιο χορήγησης 
Σ.Σ ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στο 2ο, 3ο και 4ο 
στάδιο της ανακατασκευής.

β) Χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επισκευής για αυτοστέγαση
Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. χωρίζεται σε δύο (2) 

στάδια:

1ο στάδιο: Απόφαση χρησιμοποίησης της Σ.Σ. επι-
σκευής για αυτοστέγαση

Μετά την έκδοση της άδειας επισκευής στην οποία 
θα καθορίζεται το ποσό της Σ.Σ. και την αίτηση του/της 
δικαιούχου για χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επισκευής για 
αυτοστέγαση, θα εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία 
απόφαση χρησιμοποίησης της Σ.Σ. επισκευής για αυ-
τοστέγαση και θα ακυρώνεται η άδεια επισκευής βάσει 
της απόφασης αυτής.

Στην απόφαση αυτή, η οποία επέχει θέση Βεβαίω-
σης Καθορισμού Σ.Σ. για αυτοστέγαση θα καθορίζεται 
ποσό Σ.Σ. το οποίο θα είναι ίσο με τη Σ.Σ. που αρχικά είχε 
εγκριθεί για την επισκευή του κτηρίου. Το ποσό αυτό 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της Σ.Σ. το οποίο 
θα προέκυπτε, αν το συγκεκριμένο κτήριο είχε κριθεί 
κατεδαφιστέο και ανακατασκευαζόταν.

2ο στάδιο: Έγκριση Σ.Σ. για αυτοστέγαση
Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης 

ο/η ενδιαφερόμενος/-η πρέπει να υποβάλει, στην αρμό-
δια υπηρεσία, αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογη-
τικά που αναφέρθηκαν στο 2ο στάδιο της αυτοστέγασης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16396 Τεύχος B’ 1577/24.04.2020

Προκειμένου ο/η δικαιούχος να λάβει ολόκληρο το 
ποσό της Σ.Σ. που καθορίστηκε στο προηγούμενο στά-
διο θα πρέπει να αγοράσει κτήριο επιφανείας μεγαλύ-
τερης ή ίσης με Α:

  

όπου:
Α = το ελάχιστο εμβαδόν κτηρίου που πρέπει να αγο-

ραστεί,
Β = το ποσό της Σ.Σ. που καθορίστηκε στο 1ο στάδιο,
Γ = η τιμή μονάδος/τ.μ. για ανακατασκευή (ανάλογα 

με τη χρήση του κτηρίου),
π = ποσοστό επί τοις εκατό, όπως αυτό καθορίζεται 

στην κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγα-
στικής συνδρομής και αφορά στο ελάχιστο απαιτούμενο 
εμβαδόν αγοραζόμενου κτηρίου για τη χορήγηση Σ.Σ. 
αυτοστέγασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται για την περί-
πτωση αυτοστέγασης στις σχετικές αποφάσεις.

γ) Χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επισκευής για αποπερά-
τωση

Μετά την έκδοση της άδειας επισκευής, στην οποία 
θα καθορίζεται το ποσό της Σ.Σ. και την αίτηση του/της 
ενδιαφερόμενου/-ης για χρησιμοποίηση της Σ.Σ. επι-
σκευής για αποπεράτωση, θα εκδίδεται από την αρμόδια 
υπηρεσία, απόφαση χρησιμοποίησης της Σ.Σ. επισκευής 
για αποπεράτωση και θα ακυρώνεται η άδεια επισκευής 
βάσει της απόφασης αυτής.

Στην απόφαση αυτή, η οποία επέχει θέση Βεβαίωσης 
Καθορισμού Σ.Σ. για Αποπεράτωση, θα καθορίζεται 
ποσό Σ.Σ. το οποίο θα είναι ίσο με τη Σ.Σ. που αρχικά 
είχε εγκριθεί για την επισκευή του κτηρίου.

Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης 
ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. όπως προα-
ναφέρθηκε στην παράγραφο της αποπεράτωσης (Κεφ. Α 
παρ. ΙΙΙ).

2. Αν ο/η δικαιούχος μελλοντικά επιθυμεί νέα μετατρο-
πή της Σ.Σ., αυτή θα πρέπει να αιτηθεί εντός των τεσσά-
ρων (4) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής 
άδειας επισκευής και πριν την εκταμίευση ποσού Σ.Σ.

B. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στις περιπτώσεις πληγέντων κτηρίων που ανήκουν 

σε επιχειρήσεις (κτηρίων που ιδιοκτησιακά ανήκουν 
σε εταιρείες ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα σε αυτά) η Έγκριση Σ.Σ. 
για Ανακατασκευή, Αυτοστέγαση ή Αποπεράτωση ή η 
Άδεια Επισκευής, πρέπει να χορηγείται, από την αρμόδια 
υπηρεσία, εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση 
του γεγονότος. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος 
πρέπει επίσης να συνάπτεται η δανειακή σύμβαση με το 
πιστωτικό ίδρυμα για τη χορήγηση του δανείου.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις πληγέντων κτηρίων που 
ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
πρωτογενή γεωργική παραγωγή καθώς και στην παρα-
γωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας, οι ιδιοκτήτες/-τριές τους, προκει-

μένου να τους χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την 
αποκατάστασή τους (με ανακατασκευή ή αυτοστέγαση 
ή αποπεράτωση ή επισκευή, ανάλογα με τον χαρακτηρι-
σμό του κτηρίου), υποχρεούνται να προβούν στις απα-
ραίτητες ενέργειες, ακολουθώντας την προβλεπόμενη 
διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. (Κεφ. Α, παρ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, της 
παρούσας απόφασης), ώστε η καταβολή του συνόλου 
της Σ.Σ. να γίνει εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδή-
λωση του γεγονότος.

Κατά τα λοιπά, η Σ.Σ. χορηγείται σύμφωνα με όσα ανα-
φέρονται στην παρούσα απόφαση.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κατά την κατάθεση αίτησης του/της ιδιοκτήτη/-τρι-

ας με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
θα γίνεται έλεγχος πληρότητας του φακέλου από την 
Υπηρεσία σε σχετικό έντυπο. Ο/Η ενδιαφερόμενος/-η 
θα παραλαμβάνει ενυπόγραφα αντίγραφο του εντύπου, 
για τις τυχόν ελλείψεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο 
φάκελος και να είναι πλήρης εντός των κατά περίπτω-
ση προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα 
απόφαση, διαφορετικά η αίτηση θα τίθεται στο Αρχείο 
με απόφαση του/της Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας 
υπηρεσίας.

Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολο-
γητικών που σχετίζονται με Δημόσια ή Δημοτική Αρχή, 
ο/η ιδιοκτήτης/-τρια, σε αντικατάστασή τους, θα υπο-
βάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία 
θα δηλώνει ότι έχει ήδη προβεί στην υποβολή αίτησης 
(παρ. 12 του παρόντος κεφαλαίου) για την έκδοση των 
προαναφερόμενων δικαιολογητικών, προκειμένου ο φά-
κελος να θεωρηθεί πλήρης.

2. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον/την 
αρμόδιο υπάλληλο στα στάδια χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής, εφόσον προκύψει η αναγκαιότητα διόρθω-
σης ή συμπλήρωσης δικαιολογητικών, η υπηρεσία θα 
ενημερώνει τον/την ιδιοκτήτη/-τρια εγγράφως προκει-
μένου να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά εντός των 
κατά περίπτωση προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στις 
σχετικές αποφάσεις.

Αν η αναγκαιότητα διόρθωσης ή συμπλήρωσης δι-
καιολογητικών προκύψει μετά τη λήξη των προθεσμιών 
αυτών, η υπηρεσία θα ενημερώνει τον/την ιδιοκτήτη/-
τρια εγγράφως (με αποδεικτικό παραλαβής) ότι έχει προ-
θεσμία τρεις (3) μήνες από την παραλαβή της έγγραφης 
ενημέρωσης για την προσκόμιση των εν λόγω δικαιο-
λογητικών διαφορετικά η αίτηση θα τίθεται στο Αρχείο 
με απόφαση του/της Προϊσταμένου/-ης της αρμόδιας 
υπηρεσίας.

3. Η αδυναμία υποβολής αίτησης με τα απαιτούμε-
να κατά περίπτωση δικαιολογητικά για χορήγηση Σ.Σ. 
εντός των προθεσμιών (εξαιρούνται οι προθεσμίες που 
ορίζονται στη σχετική με το συμβάν κοινή υπουργική 
απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής), 
οφειλομένη σε λόγους (κωλύματα) ανεξάρτητους της 
θέλησης του/της ιδιοκτήτη/-τριας, θα γνωστοποιείται 
στην αρμόδια υπηρεσία με Υ.Δ. του ν. 1599/1986, πριν 
τη λήξη των προθεσμιών.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16397Τεύχος B’ 1577/24.04.2020

Στη συνέχεια και μετά τη λήξη των προθεσμιών η 
αρμόδια υπηρεσία θα ενημερώνει εγγράφως τον/την 
ιδιοκτήτη/-τρια για το ότι δεν είναι δυνατή η συνέχιση 
της διαδικασίας χορήγησης Σ.Σ.

Μετά την άρση του κωλύματος (και εφόσον πληρού-
νται τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του παρόντος κε-
φαλαίου) και ύστερα από αίτηση του/της ιδιοκτήτη/-
τριας συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, θα 
εξετάζεται από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. η δυνατότητα χορήγησης 
παράτασης και θα εκδίδεται σχετική απόφαση. Η αίτη-
ση του/της ιδιοκτήτη/-τριας θα πρέπει να υποβληθεί 
εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έκδοσης των 
σχετικών δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται 
η ημερομηνία άρσης του κωλύματος.

Κωλύματα θεωρούνται οι διαφορές μεταξύ πολίτη και 
Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής, οι εκκρεμοδικίες σχετικά 
με την ιδιοκτησία του πληγέντος ακινήτου ή τη δικαστική 
διανομή του και η καθυστέρηση υποβολής δικαιολογη-
τικών λόγω ανωτέρας βίας ή οφειλόμενη σε υπαιτιότητα 
Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής.

Η χορηγούμενη παράταση θα υπολογίζεται ως το 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που προκύπτει 
το κώλυμα μέχρι την ημερομηνία λήξης των κατά περί-
πτωση προθεσμιών (όπως αυτές ορίζονται στην παρού-
σα απόφαση) ή την ημερομηνία άρσης του κωλύματος 
εφόσον γίνει πριν τη λήξη των προθεσμιών.

4. Επιτρέπεται η αλλαγή της Σ.Σ. ανακατασκευής σε 
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, καθώς και αντιστρόφως, 
μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ., με την 
προϋπόθεση ότι η αλλαγή θα αιτηθεί εντός της προθε-
σμίας του ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσης 
της Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. και στη συνέχεια θα εκ-
δίδεται νέα Βεβαίωση Καθορισμού Σ.Σ. Αυτοστέγασης ή 
Αποπεράτωσης ή ανακατασκευής, ανάλογα.

Η συνέχιση της διαδικασίας χορήγησης Σ.Σ. θα είναι η 
ίδια με αυτή που προαναφέρθηκε στην παρούσα από-
φαση για την αντίστοιχη περίπτωση αυτοστέγασης ή 
αποπεράτωσης ή ανακατασκευής. Σε περίπτωση που 
μελλοντικά ο/η ιδιοκτήτης/-τρια ενδιαφερθεί για νέα 
αλλαγή της Σ.Σ. θα πρέπει να υποβάλει αίτηση, εντός 
της προαναφερόμενης προθεσμίας του ενός (1) έτους 
από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής Βεβαίωσης 
Καθορισμού Σ.Σ..

Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις για χορήγηση Α΄ δόσης 
Σ.Σ. ή/και Β΄ δόσης Σ.Σ. ή/και Γ΄ δόσης Σ.Σ, υποβάλλονται 
εντός των καταληκτικών ημερομηνιών που προκύπτουν 
από την έκδοση της αρχικής Βεβαίωσης Καθορισμού 
Σ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική με το συμβάν 
κοινή υπουργική απόφαση.

5. Η ισχύς της άδειας επισκευής, που η μελέτη έχει 
συνταχθεί από ιδιώτη μηχανικό, καθορίζεται σε τέσσε-
ρα (4) χρόνια, ενώ της άδειας επισκευής, που η μελέτη 
συντάχθηκε από την υπηρεσία, σε ένα (1) έτος. Μετά τη 
λήξη της άδειας δεν είναι δυνατή η περαιτέρω παράταση 
της, εκτός από τις περιπτώσεις κωλύματος όπως ορίζεται 
στην παρ. 3 του παρόντος κεφαλαίου.

6. Στις περιπτώσεις πληγέντων κτηρίων για τα οποία 
δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας (π.χ. οικισμοί προϋφι-
στάμενοι του 1923 κ.λπ.) για την απόδειξη της κυριότη-
τας του ακινήτου απαιτείται η προσκόμιση δηλώσεων 
του ν. 1599/1986 του/της ιδιοκτήτη/-τριας και δύο μαρ-
τύρων για 20ετή νομή (εις διπλούν). Στις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται και πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από 
το Υποθηκοφυλακείο και αντίγραφο κτηματολογικού 
φύλλου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (στην 
περίπτωση που υπάρχει).

Στις υπεύθυνες δηλώσεις που θα κατατεθούν, το ακί-
νητο θα περιγράφεται όσο το δυνατόν με ακρίβεια και 
θα αναγράφεται πέραν των άλλων, ότι: «υποβάλλονται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 της 
από 28-7-1978 Π.Ν.Π που κυρώθηκε με τον ν. 867/1979, 
για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου».

7. Σε κάθε στάδιο χορήγησης Σ.Σ. οι υπεύθυνες δηλώ-
σεις θα προσκομίζονται με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής.

8. Στις περιπτώσεις χορήγησης Σ.Σ. για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, η «Έγκριση Σ.Σ. Ανακατα-
σκευής ή Αυτοστέγασης ή Αποπεράτωσης» θα χορηγεί-
ται μετά τη διαπίστωση της κατεδάφισης του πληγέντος 
κτηρίου.

9. Η κατεδάφιση του πληγέντος κτηρίου θα διαπιστώ-
νεται μετά από αυτοψία που θα διενεργείται από δύο 
μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας και θα εκδίδεται 
σχετική Βεβαίωση, μετά από αίτηση του/της ιδιοκτή-
τη/-τριας.

10. Εφόσον οι πράξεις που εκδίδονται από την αρμό-
δια υπηρεσία εγκρίνουν τη χορήγηση Άτοκου Δανείου, 
κοινοποιούνται στο Πιστωτικό Ίδρυμα, το οποίο επιλέ-
γει ο/η δικαιούχος, προκειμένου να συνάψει δανειστική 
σύμβαση. Ο/Η δικαιούχος προσκομίζει αντίγραφο της 
δανειστικής σύμβασης στην αρμόδια υπηρεσία. Το ποσό 
του δανείου, που αναγράφεται στην εγκριτική απόφαση, 
χορηγείται από το Πιστωτικό Ίδρυμα, ενώ το ποσό της 
Δ.Κ.Α. χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία.

11. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν χορηγή-
θηκε σε δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα και εφό-
σον στη συνέχεια υπάρξει δυνατότητα λήψης δανείου, 
ο/η δικαιούχος δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση του δα-
νείου εντός επτά (7) ετών από τη Βεβαίωση Καθορισμού 
Σ.Σ. για ανακατασκευή ή τεσσάρων (4) ετών από την έκ-
δοση άδειας επισκευής (με την προϋπόθεση ότι δεν έχει 
εκδοθεί Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών). Το δάνειο θα 
κατανεμηθεί σε δόσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής και θα χορηγηθεί ακολουθώντας τη διαδι-
κασία και τις προθεσμίες που προαναφέρθηκαν για τις 
περιπτώσεις πληγέντων κτηρίων για τα οποία χορηγείται 
δάνειο. Η παράγραφος αυτή δεν έχει ισχύ στις περιπτώ-
σεις αδειών επισκευής που η μελέτη έχει συνταχθεί από 
την υπηρεσία.

12. Στην περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση 
εγγράφου από άλλη Δημόσια Υπηρεσία, που για την 
έκδοση του απαιτείται αίτηση από τον/την ενδιαφερό-
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μενο/-η (είτε ως απαιτούμενου δικαιολογητικού για τη 
χορήγηση Σ.Σ. βάσει της διαδικασίας που προαναφέρε-
ται στην παρούσα απόφαση είτε ως δικαιολογητικού για 
την αιτιολόγηση κωλύματος), ο/η ενδιαφερόμενος/-η 
οφείλει να έχει υποβάλει την αίτηση για την έκδοσή του, 
στην Υπηρεσία αυτή, τουλάχιστον 51 ημέρες [ή όσος 
χρόνος προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τη 
διεκπεραίωση του αιτήματος από τη Δημόσια υπηρεσία, 
προσαυξημένος κατά μια (1) επιπλέον ημέρα], πριν από 
τη λήξη των κατά περίπτωση προθεσμιών που αναφέρο-

νται στις σχετικές αποφάσεις. Η παρούσα διάταξη αφορά 
στις παραγράφους (1) και (3) του παρόντος κεφαλαίου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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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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