
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
που επλήγησαν από το σεισμό της α) 15.2.2013 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλ-
κιδικής, β) 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των 
Περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, 
γ) 9.8.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Θεσπρωτίας, δ) 12.10. 2013 σε περιοχές της 
Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. 
Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, ε) 26.1.2014 στις 
Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, 
στ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και 
Βοιωτίας, ζ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης, η) 22.8.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας θ) 25.10.2014 σε περιοχές της Περι-
φερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδος, ι) 7.11 2014 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας.

2 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για 
την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των 
σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτι-
κού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3617/Α321 
  Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-

μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 

που επλήγησαν από το σεισμό της α) 15.2.2013 

σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλ-

κιδικής, β) 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των 

Περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, 

γ) 9.8.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-

τητας Θεσπρωτίας, δ) 12.10. 2013 σε περιοχές 

της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της 

Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, ε) 26.1.2014 

στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και 

Ιθάκης, στ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας 

και Βοιωτίας, ζ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περι-

φερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βο-

ρείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί-

ας - Θράκης, η) 22.8.2014 σε περιοχές της Περι-

φερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας θ) 25.10.2014 σε περιοχές 

της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ι) 7.11 2014 σε 

περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 867/1979 (Α΄ 24) «Περί κυρώσεως, τροποποιή-

σεως και συμπληρώσεως της από 28.07.1978 πράξεως νο-
μοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
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περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τι-
νών συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1190/1981 (Α΄ 203) καθώς και 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). «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα 
και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α΄/03.09.2014) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας».

5. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (Α΄ 178) «περί τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφε-
ρομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστή-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο 
του ν. 1266/1982 (Α΄ 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της 
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτι-
κής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρ-
θρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) «Περί Δημοσίων 
Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

7. Τα άρθρα 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύ-
ουν.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 
(Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπα-
νών του Κράτους και άλλες διατάξεις» καθώς και αυτές 
των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο-
νομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό» 
(Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες δι-
ατάξεις», όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 
(Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επι-
βατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και 
άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

12. Τις διατάξεις του π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύει.

13. Τα άρθρα 2 και 3 του π.δ/τος 70/2015 (Α΄ 114) που 
αφορούν στη μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στην ανασύσταση 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
αντίστοιχα.

14. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

15. Το π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

16. Την αριθμ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722/Β΄/ 
17.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αριθμ. Υ226/17.12.2016 (ΦΕΚ 4233/
Β΄/28.12.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση».

17. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.» (Α΄ 208).

18. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

19. Την αριθμ. οικ. 34597/1042/20.5.2016 (Β΄ 1540) 
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) με θέμα 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γε-
νική Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και 
στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».

20. Την αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) κοινή 
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρω-
τή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών».

21. Την αριθμ. 50148/542/24.06.1992 (Β΄ 420) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών 
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».

22. Την αριθμ. 2415/Α325/9.10.2013 (Β΄ 2635) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών 
και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια, από το σεισμό της 15ης Φεβρου-
αρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής».

23. Την αριθμ. 3497/Α325/9.10.2013 (Β΄ 2635) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών 
και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια, από τους σεισμούς στις 2 και 3 Ιουλίου 
2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης 
και Γρεβενών».

24. Τη αριθμ. οικ 3291/Α325/28.3.2014 (Β΄ 860) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας και με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα-
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 9ης 
Αυγούστου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Θεσπρωτίας».

25. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.1228/Α325/29.12.2014 
(Β΄ 3652) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών Με-
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ταφορών και Δικτύων, με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών 
και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 
2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου 
και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης».

26. Την αριθμ. 628/Α325/05.02.2014 (Β΄ 257) κοινή 
Υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014».

27. Την αριθμ. οικ. 986/Α325/7.2.2014 (Β΄ 257) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός πιστωτικών 
διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις 
Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

28. Την αριθμ. οικ. 1077/Α325/11.02.2014 (Β΄ 296) κοι-
νή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών 
και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 
2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας».

29. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ1234/Α325/29.12.2014 
(Β΄ 3561) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών -
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και 
πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας - Θράκης.»

30. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.1223/Α325/24.12.2014 
(Β΄ 3502) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, με θέμα «Οριοθέτηση περιοχής 
και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από το σεισμό στις 22 Αυγούστου 2014 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

31. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.489/Α325/02.02.2016 
(Β΄ 553) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από το σεισμό της 
25ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος».

32. Την αριθμ. οικ1273/Α325/31.12.2014 (Β΄ 21) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στε-
γαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια, μη επαγγελματικής χρήσης, από το σεισμό 
της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Αχαίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.».

33. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/ οικ1274/Α325/31.12.2014 
(Β΄ 21) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων με θέμα «Χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
επαγγελματικής χρήσης, από το σεισμό της 7ης Νοεμ-
βρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»

34. Την αριθμ. οικ. 4690 /Α321/30.10.2013 (Β΄ 2867) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση 
και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς: α) 
στις 15 Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Χαλκιδικής και β) στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και 
Γρεβενών».

35. Την αριθμ. οικ. 3955/Α321/18.9.2013 (Β΄ 2404) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση 
και επισκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 7ης 
Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας.».

36. Την αριθμ. οικ. 1578/Α321/21.02.2014 (Β΄ 456) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση 
και επισκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 26ης 
Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.».

37. Την αριθμ. οικ. 3042/Α321/20.3.2014 (Β΄ 765) 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. οικ. 
1578/Α321/21.2.2014 (Β΄ 456) υπουργικής απόφασης 
με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση 
και επισκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 26ης 
Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης».

38. Την αριθμ. οικ. 6953/Α321/5.8.2014 (Β΄ 2248) από-
φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων «Τροποποίηση της αριθμ. οικ 3955/Α321/18.9.2013 
(Β΄ 2404) υπουργικής απόφασης «Προθεσμίες και δια-
δικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακα-
τασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων 
από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας» και 
επέκταση κατ' ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων της για 
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν 
από το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και 
Βοιωτίας.».

39. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ1261/Α321/12.03.2015 
(Β΄ 492) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Προθεσμίες και διαδικασία 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πλη-
γέντων από το σεισμό α) της 9ης Αυγούστου 2013 σε πε-
ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, β) της 
12ης Οκτωβρίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών 
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Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, γ) της 24ης 
Μαΐου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Λήμνου και Έβρου δ) στις 22 Αυγούστου 2014 σε περι-
οχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.»

40. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ2792/Α321/22.06.2015 
(Β΄ 1348) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Προθεσμίες 
και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για 
ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επι-
σκευή κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 7ης Νο-
εμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαίας.».

41. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 3715 /Α321/3.8.2016 
(Β΄ 2466) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων « Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγα-
ση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από 
το σεισμό της 25ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδος.».

42. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/510/Α321/17.3.2015 (Β΄ 472) 
κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
που επλήγησαν από το σεισμό στις 26.1.2014 στις Περι-
φερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και 
τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και 
Βοιωτίας.».

43. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ166/Α321/18.1.2016 (Β΄ 216) 
κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
που επλήγησαν από το σεισμό στις 26.1.2014 στις Περι-
φερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και 
τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και 
Βοιωτίας.».

44. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ4094/Α321/09.09.2016 
(Β΄ 3029) κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση προθε-
σμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στε-
γαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό στις 26.1.2014 
στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φω-
κίδας και Βοιωτίας.».

45. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 1690/Α321 (Β΄ 986) κοινή 
υπουργική απόφαση «Παράταση προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που 
επλήγησαν από το σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 σε πε-
ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέ-
ρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης, καθώς και από το σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 
2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

46. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ1691/Α321/5.4.2016 (Β΄ 986) 
κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση προθεσμίας υπο-
βολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013 
σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και 
της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης».

47. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/6028/2016 /Α325/21.3.2017 (Β΄ 
1103) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση: α) της 
αριθμ. 3497/Α/325/9.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2635/17.10.2013) 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την απο-
κατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τους σεισμούς 
στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών», β) της αριθμ. 
2415/Α/325/9.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2635/Β΄/17.10.2013) κοι-
νής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιο-
χών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια, από το σεισμό της 15ης Φεβρου-
αρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής» και γ) της αριθμ. οικ.3291/Α/325/28.3.2014 
(Φ.Ε.Κ. 860/Β΄/7.4.2014) κοινής υπουργικής απόφασης 
με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκο-
λύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, 
από το σεισμό της 9ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας».

48. Τον κανονισμό 651/2014 (L 156/1/20.6.2017), ιδίως 
αρ. 50 και Κεφάλαιο Ι.

49. Τον κανονισμό 1408/2013 (L 352/9/24.12.2013).
50. Το από 23.3.2017 έγγραφο (αριθμ. ΔΑΕΦΚ 1183/ 

27.3.2017) του προέδρου της τοπικής κοινότητας Ρεγκι-
νίου του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου του Νομού 
Φθιώτιδας σχετικά με την παράταση υποβολής δικαι-
ολογητικών για αποκατάσταση ζημιών από το σεισμό 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, 
Φωκίδας και Βοιωτίας.

και επειδή
• ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπο-

λείπεται του πλήθους των βλαβέντων κτιρίων,
• σημαντικός αριθμός φακέλων που έχουν υποβληθεί 

παρουσιάζουν ελλείψεις οι οποίες πρέπει να συμπλη-
ρωθούν,

• έχουν τροποποιηθεί οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 
περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την απο-
κατάσταση των πληγέντων κτιρίων από τους σεισμούς 
στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, το σεισμό της 
15ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής καθώς και το σεισμό της 9ης Αυ-
γούστου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας,

• υπολείπεται σημαντικός αριθμός κατεδαφίσεων των 
επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων από το σεισμό της 
26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, των οποίων την κατεδάφιση 
έχει αναλάβει ο Δήμος Κεφαλονιάς και ως εκ τούτου έχει 
καθυστερήσει σημαντικά η διαδικασία ανακατασκευής 
των κτιρίων,
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• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων από το σεισμό 
της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, λήγει στις 30 Ιουνίου 2017,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων από το σεισμό 
της 15 Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Χαλκιδικής, έληξε στις 17 Οκτωβρίου 2014,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων από το σεισμό 
της 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, έληξε στις 17 Οκτω-
βρίου 2014,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων από το σεισμό 
της 9ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, έληξε στις 7 Απριλίου 2015,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013 σε περιοχές 
της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων 
της Περιφέρειας Κρήτης, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, από 
τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τους σεισμούς 
της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, 
Φωκίδας και Βοιωτίας, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από το σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 σε περιοχές της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2016,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων από το σεισμό 
της 22 Αυγούστου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής, έληξε στις 29 Δεκεμβρίου 2015,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από το σεισμό της 25ης Οκτωβρίου 2014 της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, έληξε στις 2 Μαρτίου 2017,

• η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, 
από το σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, απο-
φασίζουμε:

Ορίζεται νέα προθεσμία, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017, 
υποβολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων από :

• το σεισμό της 15 Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,

• το σεισμό της 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών,

• το σεισμό της 9ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,

• τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φε-
βρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας,

• το σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013 σε περιοχές της 
Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων 
της Περιφέρειας Κρήτης,

• το σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 σε περιοχές της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου και της Περιφερειακής ΕνότηταςΈβρου της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,

• το σεισμό της 22 Αυγούστου 2014 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,

• το σεισμό της 25ης Οκτωβρίου 2014 της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας,

• το σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας και

• το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερει-
ακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης,

i. για χορήγηση βεβαίωσης καθορισμού στεγαστικής 
συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπε-
ράτωση,

ii. για χορήγηση έγκρισης στεγαστικής συνδρομής για 
ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση,

iii. για χορήγηση άδειας επισκευής,
iv. για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επι-

σκευής και ανακατασκευής, αυτοστέγασης ή αποπερά-
τωσης, εκτός αν για τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται 
μεταγενέστερη προθεσμία βάσει των ισχυουσών απο-
φάσεων.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια 
Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

Οι ενισχύσεις δυνάμει της παρούσας απόφασης χορη-
γούνται πληρουμένων των προϋποθέσεων που θέτουν οι 
διατάξεις του Κανονισμού 651/2014 (L 156/1/20.6.2017), 
ιδίως του κεφαλαίου Ι και του άρθρου 50.

Ειδικά αναφορικά με επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, ενισχύσεις 
δυνάμει της παρούσας απόφασης χορηγούνται πληρου-
μένων των προϋποθέσεων του Κανονισμού 1408/2013 
(L 352/9/24.12.2013).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας  
και Ανάπτυξης  Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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    Αριθμ. 2800.0/62609/2017 (2)
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για 

την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των 

σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-

τικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-

σιωτικής Πολιτικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2638/1998 

«Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης, 
μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 204),

β) του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξι-
ακής και κοινωνικής πολιτικής αντικειμενικοποίηση του 
φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 15), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση για πλη-
ρωμή δαπανών δημοσίου» του ν. 4446/2012 «Πτωχευτι-
κός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθό-
ντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (Α΄ 240),

δ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 
«Ρύθμιση θεμάτων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-
μάθειας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 17),

στ) του π.δ. 136/1998 «Περιορισμοί έκδοσης χρηματι-
κών ενταλμάτων προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων» 
(Α΄ 107),

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

η) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 2800.0/2745/2017 κοινή υπουργική απόφαση 
«Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4438/2016 
(Α΄ 220)» (Β΄ 120),

θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού ... και Τουρι-
σμού» (Α΄ 114),

ι) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145),

ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

ιβ) της αριθμ. Υ29/08-10-2015 αΑπόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

2. Το αριθμ. 2800.1/42356/2017/12-06-2017 εισηγητι-
κό σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.

3. Την αριθμ. 2811.23/31023/2017/02-05-2017 απόφα-

ση ανάληψης υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ (Α/Α: 35256) 
Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ) (ΑΔΑ: 
6ΤΟΡ4653ΠΩ-ΟΚΤ).

4. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των 
δικαιολογητικών για την καταβολή του στεγαστικού επι-
δόματος που χορηγείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
των σπουδαστών των Α.Ε.Ν.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καταβολή στεγαστικού επιδόματος
σπουδαστών Α.Ε.Ν.

1. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την πληρωμή του 
στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (αρθρ. 10, του ν. 
3220/2004, όπως ισχύει) ελέγχεται, εκκαθαρίζεται από 
τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) 
και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο 
με τακτικά χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται στο 
όνομα των δικαιούχων σπουδαστών των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις.

2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανω-
τέρω επιδόματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Υ.ΝΑ.Ν.Π., τον ειδικό φορέα 41/140 «ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον 
ΚΑΕ 2754 «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα 
που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας 
τους» στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά

1. Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδό-
ματος σπουδαστών, ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π.) της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
μεριμνά για την κατανομή των απαιτούμενων πιστώσεων 
στον ειδικό φορέα 41/140 και στον ΚΑΕ 2754 «Εισοδη-
ματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν 
μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους».

2.α. Οι δικαιούχοι του σπουδαστικού στεγαστικού 
επιδόματος, υποβάλλουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη 
δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρ-
τημα «Α»).

β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρο-
νται όλα τα στοιχεία της περ. δ της παρούσης ενότητας, 
μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 3-8 της ενότητας Β, 
υποβάλλονται στο Γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας 
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, στην οποία είναι 
εγγεγραμμένος ο σπουδαστής.

γ. Για την έκδοση του τακτικού χρηματικού εντάλματος 
απαιτούνται τα ακόλουθα:

γα. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
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γβ. Κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών στεγαστικού 
επιδόματος, ως Παράρτημα «Β» που περιλαμβάνει:

i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου 

βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πα-

τρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) και ΙΒΑΝ],

iv) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο 
αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,

ν) το πληρωτέο ποσό.
Εν συνεχεία εκδίδονται τα τακτικά χρηματικά εντάλμα-

τα από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) 
του Υ.ΝΑ.ΝΠ .

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑ-
ΝΗΣ

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ως 
Παράρτημα «Α». Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης 
εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξου-
σιοδότησης.

2.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης, ως Παράρτημα 
«Γ» που χορηγείται από την Α.Ε.Ν. όπου φοιτά ο σπου-
δαστής. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

i) Ο σπουδαστής σημείωσε επιτυχώς τις εξετάσεις του 
ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του εν-
δεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου 
έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.

ii) Η διάρκεια των σπουδών.
β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω 

πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου 

εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται 

η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου 
έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 
ίδιου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό ση-
μείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεού-
ται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιε-
χόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατά-
στασης (Ε9), του δικαιούχου και των γονέων του.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δι-
καιούχου.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, 

περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για 
το ίδιο έτος άλλη φορά.

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται 
στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κα-
τοικίας του σπουδαστή, στην οποία πόλη οι γονείς του 
ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία 
άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της 
Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα 
στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μί-
σθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν 
υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο σπουδαστής 
βεβαίωση τουλάχιστον εξάμηνης διαμονής και απόδειξη 
παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται 
μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  
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*02032631809170012*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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