
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-
ΚΕ/οικ.14531/Α321/7-12-2018 (Β΄ 5588, διόρθωση 
σφάλματος Β΄ 5820/2018) υπουργικής απόφασης 
σχετικά με τις προθεσμίες και τη διαδικασία χορή-
γησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων 
που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Ατ-
τικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστι-
κής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν 
πληγεί από τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 2018 
σε περιοχές των Δήμων Σιϋωνίας, Αριστοτέλη και 
Πολύγυρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδι-
κής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝ-
ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» του Τμήμα-
τος Μηχανολογικών Μηχανικών της Σχολής Μηχα-
νικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4534/Α321 (1)
   Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-

ΚΕ/οικ.14531/Α321/7-12-2018 (Β΄ 5588, διόρθωση 

σφάλματος Β΄ 5820/2018) υπουργικής απόφασης 

σχετικά με τις προθεσμίες και τη διαδικασία χορή-

γησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 

αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων 

που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 

24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Ατ-

τικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  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 και ειδικότερα τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 2, άρθρου 3 και της παρ. 4 του 
άρθρου 5 της πράξεως (Α΄ 24).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26.03.1981 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
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 τις 
παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μετα-
φορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε 
άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123).

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

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

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

7. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4579/2018 
(Α΄ 201) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
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11. Το άρθρο 3 του π.δ. 70/2015 που αφορά στην ανα-
σύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (Α’ 114).

12. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 που αφορά στη μετο-
νομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών κα Δι-
κτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Α΄ 208).

13. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151) όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 
Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύστα-
ση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 
(Β΄  2901).

15. Την παρ. 2β του αρ. 107 της Συνθήκης για τη λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26.10.2012), σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά, οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα» καθώς 
και τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014, αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 και αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014.

16. Την υπ’ αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 απόφαση 
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από 
τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β΄ 746).

17. Την υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών 
με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγα-
στικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 
2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 3255) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε, με τις υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/
Α325/20.12.2018 (Β΄ 5984), και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./3247/
Α325/13.05.2019 (Β΄ 1692) αποφάσεις των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, 
Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./12088/Α325/29.05.2020 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 2178).

18. Την υπ’ αρ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τι-
μολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν 
πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, 
πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγα-
στικής Συνδρομής» (Β΄ 3201) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε, με τις υπ’ αρ. οικ.11756/Δ5/16.10.2018 
(Β' 4776, διόρθωση σφάλματος Β’ 5988/2018) και υπ’ αρ. 
οικ. 907/Δ5/03.02.2020, αποφάσεις του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών (Β’ 434).

19. Την υπ’ αρ. οικ.5364/Δ/Β11/04.12.2015 απόφαση 
του Υπουργού με θέμα «Καθορισμός ελαχίστων υποχρε-

ωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατά-
στασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα 
τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και 
την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής» (Β΄ 2774).

20. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.14531/Α321/07.12.2018 (Β' 
5588, διόρθωση σφάλματος Β΄ 5820/2018) απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Προθε-
σμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επι-
σκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας 
Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

21. Την υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8041/Α321/24.07.2019 
απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα 
«Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με 
τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκα-
τάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές 
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου» (Β΄ 3149).

22. Την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.12143/Α42/03.12.2019 από-
φαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και ενέργειας, Υπο-
δομών και Μεταφορών με θέμα «Παράταση Προθεσμιών 
παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4579/2018» (Δ’ 768).

και επειδή,
• διαπιστώθηκαν δυσκολίες τόσο στο έργο της απο-

κατάστασης των πληγέντων κτιρίων, όσο και στην ανεύ-
ρεση έτοιμων κτιρίων για αυτοστέγαση, που είχαν σαν 
αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διαδικασίας.

• με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12088/Α325/29.05.2020 (Β΄ 
2178) κοινή υπουργική απόφαση, που τροποποιεί τη 
με υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018 (Β' 3255) 
κοινή υπουργική απόφαση, τροποποιείται ο αριθμός των 
δόσεων και ο τρόπος χορήγησης της στεγαστικής συν-
δρομής για τη διευκόλυνση των πληγέντων.

• προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία απο-
κατάστασης των πληγέντων λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορω-
νοϊού, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.14531/Α321/07.12.2018 (Β΄ 5588, 
διόρθωση σφάλματος Β΄ 5820/2018) υπουργικής από-
φασης με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης 
στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέ-
γαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν 
πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 
σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου», ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
IV.1 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» του κεφαλαίου Α «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»:

«β) Η αίτηση για χορήγηση Β' δόσης Σ.Σ. και έκδοση 
Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής

υποβάλλεται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός του 
χρόνου ισχύος της αδείας επισκευής (Κεφ. Γ «ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» παρ. 5 της παρούσας απόφασης).» ως εξής:

«β) Οι αιτήσεις για χορήγηση Β' δόσης Σ.Σ. Επισκευής 
και έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών Επισκευής) 
καθώς και για χορήγηση Γ' δόσης Σ.Σ. Επισκευής και έκ-
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δοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής υπο-
βάλλονται, στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός του χρόνου 
ισχύος της αδείας επισκευής (Κεφ. Γ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
παρ. 5 της παρούσας απόφασης).»

2. Τροποποιείται στην παράγραφο IV.2 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του κεφαλαί-
ου Α «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕ-
ΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», η πρόταση:

«Η διαδικασία χορήγησης Σ.Σ. για επισκευή αποτελεί-
ται από δύο (2) στάδια:» ως εξής: «Η διαδικασία χορήγη-
σης Σ.Σ. για επισκευή αποτελείται από τρία (3) στάδια:»

3. Διαγράφεται ολόκληρο το εδάφιο «2ο στάδιο: Βεβαί-
ωση Περαίωσης Εργασιών Επισκευής-Χορήγηση Β' δό-
σης Σ.Σ.» της υποπαραγράφου IV.2.1.2. «Άδεια επισκευής 
Κτιρίου με ελαφριές βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία με 
σύνταξη μελέτης από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρε-
σίας» του κεφαλαίου Α «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ».

4. Αντικαθίσταται η υποπαράγραφος IV2.2 «ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β' ΔΟΣΗΣ 
Σ.Σ. (2ο στάδιο)» της παραγράφου IV.2 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟ-
ΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του κεφαλαίου 
Α «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣ-
ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ» ως εξής:

«IV2.2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β' ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. (2ο στάδιο)

Μετά την εκτέλεση των εγκεκριμένων εργασιών των 
οποίων ο προϋπολογισμός αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
40% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ. για επισκευή, ο/η 
δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει, στην αρμόδια Υπηρε-
σία, αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών 
Επισκευής και Χορήγηση Β' δόσης Σ.Σ., συνοδευόμενη 
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Τεχνική έκθεση του/της ιδιώτη Μηχανικού, με ανα-
λυτική επιμέτρηση των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, 
ο προϋπολογισμός των οποίων πρέπει να αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 40% του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ. 
για επισκευή και στο 100% των εγκεκριμένων εργασιών 
επισκευής που αφορούν στον φέροντα οργανισμό του 
κτιρίου, όταν η μελέτη επισκευής έχει συνταχθεί από 
ιδιώτη μηχανικό.

Στην περίπτωση που η μελέτη επισκευής έχει συντα-
χθεί από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας, απαιτεί-
ται η υποβολή υπεύθυνης δήλωση του/της ιδιοκτήτη/-
τριας (ή του ειδικού/-ής διαχειριστή/-τριας) ότι έχουν 
εκτελεστεί εγκεκριμένες εργασίες επισκευής, ο προϋπο-
λογισμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 40% 
του ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ. για επισκευή, καθώς 
και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι εγκεκριμένες εργασίες 
επισκευής που αφορούν στον φέροντα οργανισμό του 
κτιρίου.

β) Παραστατικά στοιχεία κατάθεσης αμοιβών ιδιώ-
τη μηχανικού για τη μελέτη επισκευής [δεν αφορά στις 
άδειες επισκευής της υποπαραγράφου (IV.2.1.2.) που η 
μελέτη έχει συνταχθεί από την υπηρεσία].

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

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 κτιρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτιρίου 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.

Στην περίπτωση σύνταξης μελέτης επισκευής από 
την αρμόδια Υπηρεσία, μετά τη διενέργεια αυτοψίας, 
συντάσσεται Τεχνική Έκθεση από τους Μηχανικούς που 
διενήργησαν την αυτοψία, στην οποία αναφέρονται οι 
εργασίες που έχουν εκτελεστεί και σε τι ποσοστό του 
ποσού της εγκεκριμένης Σ.Σ. για επισκευή αντιστοιχούν.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη διενέρ-
γεια αυτοψίας για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των ερ-
γασιών επισκευής, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία 
Βεβαίωση Προόδου Εργασιών Επισκευής και χορηγείται 
η δεύτερη (Β') δόση Σ.Σ. που καθορίζεται στη σχετική 
κοινή υπουργική απόφαση, περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής.

Προστίθεται, στην παράγραφο IV.2 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟ-
ΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» του κεφαλαίου 
Α «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣ-
ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ», νέα υποπαράγραφος ως εξής:

«IV2.3 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ ΔΟΣΗΣ Σ.Σ. (3ο στάδιο)

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής, ο/η 
δικαιούχος εντός της ισχύος της άδειας επισκευής πρέ-
πει να υποβάλει, στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για 
έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και 
χορήγηση Γ' 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 κτιρίου. 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 κτιρίου που ανήκει σε 
επιχείρηση (κτιρίου 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 υλικών 
και παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), για τις εργασίες που έχουν 
εκτελεστεί σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του/της μηχα-
νικού, τα οποία αποδεικνύουν το κόστος αποκατάστασης.

ε) Παραστατικά στοιχεία κατάθεσης αμοιβών ιδιώτη 
μηχανικού για την επίβλεψη των εργασιών επισκευής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25792 Τεύχος B’ 2584/26.06.2020

[δεν αφορά στις άδειες επισκευής της υποπαραγράφου 
(IV.2.1.2.) που η μελέτη έχει συνταχθεί από την υπηρεσία].

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 τρίτη (Γ') δόση που καθορίζεται στη σχετική 
κοινή υπουργική απόφαση, περί χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής.

Εφόσον η άδεια επισκευής εκδίδεται από την αρμό-
δια Υπηρεσία Δόμησης, η διαπίστωση εκτέλεσης των 
εργασιών διέπεται από τις διατάξεις περί διαδικασίας 
έκδοσης οικοδομικών αδειών του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), 
όπως ισχύει.»

Β. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ.

Στις περιπτώσεις που έχει εγκριθεί η χορήγηση στεγα-
στικής συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή, ανακατασκευή ή 
αυτοστέγαση σε κτίριο υπό ανέγερση, μέχρι τη δημοσί-
ευση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12088/Α325/29.05.2020 (Β'2178) 
κοινής υπουργικής απόφασης, δύναται η αρμόδια υπη-
ρεσία να αναπροσαρμόζει το χορηγούμενο ποσό των 
δόσεων της Στεγαστικής Συνδρομής, όπως αυτές καθο-
ρίζονται στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12088/Α325/29.05.2020/
(Β΄ 2178) κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν αιτήσεως 
του/της δικαιούχου, τροποποιώντας ως προς τις δόσεις 
Σ.Σ. τις αντίστοιχες πράξεις έγκρισης χορήγησής τους.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
α) Η ισχύς των αδειών επισκευής που εκδόθηκαν βά-

σει της υποπαραγράφου IV.2.1.2 του κεφαλαίου Α της 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.14531/Α321/07.12.2018 (Β΄ 5588, 
διόρθωση σφάλματος Β΄ 5820/2018) απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, και έχουν λήξει ή 
πρόκειται να λήξουν εντός του έτους 2020, παρατείνεται 
έως την 31η -12-2020.

β) Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 31η-12-2020 
για υποβολή αίτησης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
για έκδοση Έγκρισης χορήγησης Σ.Σ. για αυτοστέγαση 
(αγορά έτοιμου κτιρίου), στην περίπτωση που έχει πα-
ρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει εντός του έτους 2020 η 
προθεσμία των δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση 
Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ. για αυτοστέγαση, που ανα-
φέρεται στο εδάφιο (β) της παραγράφου ΙΙ.1 «ΠΡΟΘΕΣ-
ΜΙΕΣ» του κεφαλαίου Α «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ» της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./οικ.14531/Α321/07.12.2018 (Β΄ 5588, διόρθωση 
σφάλματος Β΄ 5820/2018) απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. 

γ) Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 31η -12-2020 
για υποβολή αίτησης για αλλαγή της Σ.Σ. ανακατασκευ-
ής, αυτοστέγασης, αποπεράτωσης, στις περιπτώσεις 
που έχει παρέλθει ή πρόκειται να παρέλθει εντός του 
έτους 2020, η προθεσμία του ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία έκδοσης Βεβαίωσης Καθορισμού Σ.Σ., που 
αναφέρεται στην παρ. 4 του κεφ. Γ της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
οικ.14531/Α321/07.12.2018 (Β΄ 5588, διόρθωση σφάλμα-
τος Β΄ 5820/2018) απόφασης του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών.

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, 18 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    Αριθμ.: ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4533/Α321 (2)
Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστι-

κής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 

αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν 

πληγεί από τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 2018 

σε περιοχές των Δήμων Σιθωνίας, Αριστοτέλη και 

Πολύγυρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκι-

δικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  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 το ν. 867/1979 και ειδικότερα τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 2, άρθρου 3 και της παρ. 4 του 
άρθρου 5 της πράξεως (Α΄ 24).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26.03.1981 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
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 τις 
παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μετα-
φορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε 
άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 123).

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

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

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

7. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

8. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
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σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

9. Το άρθρο 3 του π.δ 70/2015 που αφορά στην ανα-
σύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (Α΄ 114).

10. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 που αφορά στη μετο-
νομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Α΄ 208).

11. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151) όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ2/ 
09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 
(Β΄ 2901).

13. Την παρ. 2β του αρ. 107 της Συνθήκης για τη λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26.10.2012), σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά, οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα» καθώς 
και τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014, αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 και αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014.

14. Την υπ’ αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 απόφαση 
Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, "Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από 
τον κανόνα των τριών υπογραφών" (Β΄ 746).

15. Την υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11343//ΠΕ/Α325/ 
31.03.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγη-
ση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 
2018 σε περιοχές των Δήμων Σιθωνίας, Αριστοτέλη και 
Πολύγυρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β΄ 1377).

16. Την υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.3073/Α321/16.04.2020 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με 
θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής 
συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπερά-
τωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από πλημ-
μύρες» (Β΄ 1577) (διόρθωση σφάλματος Β΄ 1877/2020).

17. Την υπ’ αρ. οικ.6772/Β9β/19.12.2011 απόφαση του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τι-
μολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής 
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν 
πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, 
πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστι-
κής Συνδρομής» (Β΄ 3201), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. II της υπ’ αρ. οικ/11756/Δ5/16.10.2018 απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4776) 
(διόρθωση σφάλματος Β΄ 5988/2018).

18. Την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3645/Δ.Β10/28.08.2015 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Καθορισμός 
ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη 
μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί 
βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση των σχετικών 
αδειών επισκευής» (Β΄ 1894).

και επειδή
• πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν προ-

κληθεί στα κτήρια από τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 
2018 σε περιοχές των Δήμων Σιθωνίας, Αριστοτέλη και 
Πολύγυρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

• με την υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.3073/Α321/
16-4-2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών (Β΄ 1577) (διόρθωση σφάλματος Β΄ 1877/2020) 
καθορίστηκε ενιαία διαδικασία για τη χορήγηση στε-
γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί 
από πλημμύρες, αποφασίζουμε:

Η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και 
ο καθορισμός των προθεσμιών για ανακατασκευή, αυ-
τοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων, που 
έχουν πληγεί από τις πλημμύρες της 26ης Ιουνίου 2018 
σε περιοχές των Δήμων Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πο-
λύγυρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και βρίσκονται στα 
διοικητικά όρια των περιοχών που οριοθετήθηκαν με την 
υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11343//ΠΕ/Α325/31.03.2020 (Β΄ 
1377) κοινή υπουργική απόφαση, διέπεται από τις διατά-
ξεις της υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.3073/Α321/16.04.2020 
(Β΄ 1577, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1877/2020) απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

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, 18 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

 Αριθμ.: 3297/Φ20 (3)
    Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝ-

ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» του Τμή-

ματος Μηχανολογικών Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-

πιστημίου και καθορισμός του Εσωτερικού Κα-

νονισμού. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15, 28 και 29 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει. 
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3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει. 

5. Την απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 
18/Θ.3/25-02-2020 με θέμα Ίδρυση εργαστηρίου με τίτ-
λο "Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων".. 

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 
25/Θ.9/02-04-2020 με θέμα «Ίδρυση εργαστηρίου με 
τίτλο «Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων» 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μη-
χανικών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού». 

7. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την 
οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 633). 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Tην ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Σύν-
θεσης Ενεργειακών Συστημάτων» του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνι-
κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τον καθορισμό του 
Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας, ως εξής: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση-Αντικείμενο 

Ιδρύεται το Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συ-
στημάτων και εντάσσεται στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου. Το ως άνω Εργαστήριο εξυ-
πηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές, ακαδημαϊκές και 
επιμορφωτικές ανάγκες, καθώς και την παροχή υπηρε-
σιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στις παρακάτω 
γνωστικές περιοχές που συνθέτουν το αντικείμενο του 
Εργαστηρίου Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων. 

1. Στατιστική Μηχανική, Θερμοδυναμική. 
2. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας, ορμής και ενέργειας. 
3. Εμβολοφόρες μηχανές και Στροβιλομηχανές (Υδρο-

δυναμικές μηχανές, θερμικές στροβιλομηχανές, Ανεμο-
γεννήτριες προωθητικές έλικες κ.λπ.). 

4. Παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας. 

5. Αιολικά Συστήματα (Ανεμογεννήτριες, Αιολικό Δυ-
ναμικό, Αιολικά Πάρκα). 

6. Εφαρμογές μορφοτροπής ηλιακής ενέργειας. 
7. Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. 
8. Σχεδιασμός μορφοτροπέων ενέργειας. 
9. Σύνθεση ενεργειακών συστημάτων. 
10. Εξοικονόμηση ενέργειας. 

11. Παθητική και ενεργητική θέρμανση-ψύξη, βιοκλι-
ματική αρχιτεκτονική. 

12. Οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πα-
ράμετροι της μορφοτροπής της Ενέργειας. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

Σκοπός του Εργαστηρίου Σύνθεσης Ενεργειακών Συ-
στημάτων είναι η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητι-
κών αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδα-
κτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο στις γνωστικές 
περιοχές του άρθρου 1. Σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
μονάδες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το 
Εργαστήριο συμμετέχει σε δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς 
του. Επίσης, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φορείς 
του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. 

Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη της ακα-
δημαϊκής έρευνας, η οποία θα εστιάζεται σε γενικά και 
ειδικά επιστημονικά θέματα στο πεδίο των Ενεργειακών 
Συστημάτων. Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης επιστημονικών μελετών στα γνωστι-
κά αντικείμενα του άρθρου 1. Στόχος του Εργαστηρίου 
Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων είναι να προάγει τη 
γνώση χάριν της κοινωνίας των ανθρώπων. 

Στους στόχους του Εργαστηρίου εντάσσονται: 
• η συνεργασία με αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά 

Κέντρα και Ινστιτούτα, Ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά 
και της αλλοδαπής, καθώς και 

• η υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε 
θέματα της αρμοδιότητας του εργαστηρίου. 

Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν, μεταξύ άλλων: 
• η ανάληψη-αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους φο-

ρείς - ερευνητικών έργων - προγραμμάτων, 
• η υποστήριξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχο-
λής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου, με δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών, 

• η υποστήριξη του Προγράμματος Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος με ερευνητική κατάρτιση που 
θα προσφέρει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες 
και υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες σε θέματα του 
ευρύτερου πεδίου των Ενεργειακών Συστημάτων, 

• η κοινοποίηση των ευρημάτων του μέσω συνεδρίων, 
διαλέξεων, ημερίδων και δημοσιεύσεων σε έγκριτα επι-
στημονικά περιοδικά, καθώς και 

• η πρόσκληση σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστη-
μόνων που υπηρετούν το αντικείμενο του εργαστηρίου. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από (α) μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μη-
χανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, (β) Ειδικό Εκπαιδευτικό 
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Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσω-
πικό (Ε.ΔΙ.Π.), διοικητικό προσωπικό για την ανάληψη 
διοικητικών υποχρεώσεων, και από Ειδικό Τεχνικό Ερ-
γαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό που δύναται να τοποθετηθεί στο Εργαστήριο 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, (γ) εξωτερικούς 
συνεργάτες κατάλληλων προσόντων οι οποίοι δραστη-
ριοποιούνται σε επιστημονικά, τεχνικά ή διαχειριστικά 
θέματα των έργων που υλοποιούνται, (δ) μεταδιδακτο-
ρικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες 
(που εκπονούν διατριβή υπό την επίβλεψη ή συνεπίβλε-
ψη μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου) και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές 
δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων 
ή και προσφορά υπηρεσιών από το Εργαστήριο. 

Τα μέλη του Εργαστηρίου Σύνθεσης Ενεργειακών 
Συστημάτων οργανώνονται στις παρακάτω διακριτές 
ερευνητικές ομάδες: 

Α. Ομάδα Αιολικής Ενέργειας. 
Β. Ομάδα Ρευστών και Υδροδυναμικών Μηχανών. 
Γ. Ομάδα Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού. 
Δ. Ομάδα Κινητήριων Μηχανών. 
Ε. Ομάδα Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων. 
Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 

ή Ερευνητικά Ιδρύματα, επισκέπτες καθηγητές της αλ-
λοδαπής και εξειδικευμένοι επιστήμονες, μπορούν να 
συνεργάζονται κατά περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο 
σε δράσεις που εξυπηρετούν την αποστολή και τους στό-
χους του Εργαστηρίου. 

Άρθρο 4 
Διοίκηση-Αρμοδιότητες 

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του οποίου 
το γνωστικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου και εκλέγεται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τη διαδι-
κασία που ορίζει η νομοθεσία και μπορεί να ανήκει στις 
βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτή 
Καθηγητή ή επίκουρου Καθηγητή. 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υπο-
βολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμ-
ματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την 
τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή του, η εισήγηση 
στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύ-
νων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η 
υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη 
για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου. 

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση-Λειτουργία 

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και 
στεγάζεται σε συγκεκριμένους χώρους του Πανεπιστημί-
ου, όπου εγκαθίστανται τα όργανα και ο λοιπός τεχνικός 

εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των 
ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. Στους χώρους 
εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή. 

2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διε-
ξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα 
στο Εργαστήριο, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρήση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, ανάλογα με τις 
τρέχουσες δραστηριότητες. 

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων και των επισκεπτών στους χώρους, 
καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εγκα-
ταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε 
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυ-
τού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του 
Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία παραδίδονται 
για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 

5. Η λειτουργία του Εργαστηρίου επικουρείται και από 
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 
διδάκτορες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου, υπό τις υποδείξεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου. 

Άρθρο 6 
Πόροι 

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από: 
1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή αναπτυξιακών προ-

γραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό 
ή λογαριασμό τρίτων. 

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. 

6. Τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από τη 
διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών. 

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από 

τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Άρθρο 7 
Σφραγίδα-Τίτλος 

1. Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο 
Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων». 

Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, 
αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογρα-
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φίας από κοινού με τους τίτλους «Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο» και «Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών» 
και αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το 
Εργαστήριο. 

2. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό το Εργαστή-
ριο χρησιμοποιεί τον τίτλο “Power Systems Synthesis 
Laboratory (PSS lab)”. Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε 
κάθε μη ελληνόγλωσσο έντυπό του, αποτυπώνεται σε 
στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με 
τους τίτλους “Hellenic Mediterranean University” και 
“Department of Mechanical Engineering” και αναρτάται 
στους χώρους που δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. 

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: 

α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξο-

πλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγρά-
φων. 

ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο. 

Άρθρο 9 
Έγκριση - Τροποποίηση Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Εργαστηρίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και τη Σύγκλητο 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Με την 
ίδια διαδικασία εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 15 Ιουνίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   

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