
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 
13096/1035/7-3-2018 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των πε-
ριπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστρο-
φής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου 
αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νό-
μων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017» 
(Β’ 916).

2 Χρηματοδότηση Δήμων Ανατολικής Σάμου, Μυ-
τιλήνης και Χίου για την κάλυψη έκτακτων ανα-
γκών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/48841/1675 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 

13096/1035/7-3-2018 απόφασης του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός 

των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής 

επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού 

προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν 

υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυ-

ρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 

και ν. 4495/2017» (Β’ 916). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-

πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/2018 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των περιπτώσεων 
και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών πο-
σών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής 
κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και 
ν. 4495/2017» (Β’ 916).

7. Την παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 4178/2013 «Αντι-
μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174).

8. Την παρ. 3 του άρθρου 104 και την παρ. 6 του άρ-
θρου 125 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του 
Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

9. Το άρθρο 3 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως τρο-
ποποιήθηκε, με την παρ.  6β του άρθρου 39 του 
ν. 4024/2011 (Α’ 226) και την παρ. 16 του άρθρου 32 του 
ν. 4111/2013 (Α’ 18).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

11. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας επιστροφής 
χρημάτων που εκ παραδρομής καταβλήθηκαν κατά 
τη διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και 
εγκατάστασης αυθαιρέτων χρήσεων στην αναστολή 
επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων με τον ν. 4014/2011, 
τον ν.  4178/2013 και τον ν. 4495/2017.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, δεδομένου ότι κατά τα σήμερον ισχύ-
οντα πρόκειται περί ποσών αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων.

13. Το γεγονός ότι έληξε η ισχύς των από 30.12.2016 
συμβάσεων μεταξύ του Πράσινου Ταμείου, της ΔΙΑΣ ΑΕ 
και των Τραπεζικών Εταιρειών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/7-3-2018 
υπουργικής απόφασης.

 Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 της 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/7-3-2018 από-
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φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Β’ 916), τροποποιείται ως εξής: 

«Η ΔΙΑΣ ΑΕ διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους 
σύμφωνα με τους όρους των εκάστοτε ισχυουσών συμ-
βάσεων, μεταξύ του Πράσινου Ταμείου, των Τραπεζικών 
Εταιρειών και της ΔΙΑΣ ΑΕ.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ 

Ι

   Αριθμ. ΤΤ 266194 (2)
Χρηματοδότηση Δήμων Ανατολικής Σάμου, Μυ-

τιλήνης και Χίου για την κάλυψη έκτακτων ανα-

γκών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 «Εθνι-

κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, αναβάθμιση συστή-
ματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργά-
νωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ. του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπη-
ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» 
(L180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),

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

ε. του ν. 4813/2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2022-2025» (Α’ 111), 

στ. του ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249),

ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

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

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

ι. το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρω-
τή Υπουργού» (Α’ 5), 

ια. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών (Α’ 155)»,

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

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

3. Το υπό στοιχεία ΓΔ 372/07-02-2022 αίτημα του Δή-
μου Μυτιλήνης για χρηματοδότηση ποσού ενός εκατομ-
μυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).

4. Το υπ’ αρ. 9432/07-02-2022 αίτημα του Δήμου Χίου 
για χρηματοδότηση ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €).

5. Το υπ’  αρ. 1306/08-02-2022 αίτημα του Δήμου Ανα-
τολικής Σάμου για χρηματοδότηση ποσού ενός εκατομ-
μυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).

6. Το υπ’  αρ. 25.0/120287/01-03-2022 εισηγητικό έγγρα-
φο της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.

7. Την υπ’ αρ. 2/86281/23-03-2022 απόφαση μεταφοράς 
πιστώσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

8. Την υπ’ αρ. 204372/11-04-2022 εισήγηση δημοσι-
ονομικών επιπτώσεων της ΓΔΔΟΥ του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία από 
την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού 
τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ σε βάρος 
των εγγεγραμμένων πιστώσεων του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 
1055-205-0000000 του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, ΑΛΕ 2310401899 «Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α’ 
βαθμού για λοιπούς σκοπούς».

9. Την υπ’ αρ. 198773/07-04-2022 απόφαση δέσμευ-
σης πίστωσης ύψους 3.000.000,00 ευρώ της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, με Α.Δ.Α.: Ψ6Α446ΜΔΨΟ-ΨΝΕ, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την χρηματοδότηση των Δήμων Ανατολικής Σάμου, 

Μυτιλήνης και Χίου με το ποσό των τριών εκατομμυρίων 
ευρώ (3.000.000,00 €), με σκοπό την υλοποίηση δράσε-
ων που σχετίζονται με την κάλυψη έκτακτων αναγκών 
του προσφυγικού - μεταναστευτικού αλλά και γενικού 
πληθυσμού εξαιτίας και του σεισμού της 30ης Οκτω-
βρίου 2020 στη νήσο Σάμο αλλά και των αναγκών για 
προμήθεια υγειονομικού υλικού και την ενίσχυση των 
Δήμων με προσωπικό, όπως αυτές αναφέρονται στα υπό 
στοιχεία 3, 4 και 5 του προοιμίου αίτηματα των Δήμων. Η 
ανωτέρω δαπάνη αναλύεται ανά δικαιούχο Δήμο στον 
ακόλουθο πίνακα:
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Δήμος ΝΟΜΟΣ Ποσό (€)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 1.000.000,00

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1.000.000,00

ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 1.000.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 3.000.000,00

Άρθρο 2
Η καταβολή της ως άνω χρηματοδότησης στους Δή-

μους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου, θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Α.Λ.Ε. 
2310401899 «Επιχορήγηση σε ΟΤΑ Α’ βαθμού για λοι-
πούς σκοπούς» του Ε.Φ. 1055-205 ««Ειδική Γραμματεία 
Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων» του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου. Η πληρωμή της δαπάνης 
θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Χρηματικού Εντάλ-
ματος με δικαιούχους τους Δήμους Ανατολικής Σάμου, 
Μυτιλήνης και Χίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Μετανάστευσης  
Οικονομικών  και Ασύλου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   
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*02027910606220004*

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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