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ΘΕΜΑ : «Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και 

Επιδόματος Στέγασης» 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) 

της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

76), καθώς και το άρθρο 4 του νόμου αυτού, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 15 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις 

Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 

δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 

εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 

και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74), 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 

236), το  άρθρο 22 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) και το άρθρο 29 του ν. 4659/2020 (Α΄21),  

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός  Υπουργείου  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης και  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει, 

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119) 

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 
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7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). 

8. Τη με αριθμ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β' 
3053). 

9. Τη με αριθμ. Δ4/Α/Φ1/57537/5062/19-12-2019 Απόφαση «Κατανομή Πιστώσεων 

Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΙ46ΜΤΛΚ-46Β).  

10. Τη με αριθμ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019  Απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων  του 

Κρατικού  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: ΨΡΠΙΗ-ΦΣΟ)  

11. Τη με αρ. πρωτ. Δ13/οικ.10747/256/6-3-2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 792/Β΄) «Καθορισμός όρων 

και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος Επιδόματος Στέγασης». 

12. Τη με αρ. πρωτ. Δ13/οικ.33475/1935/15-6-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2281/Β΄) «Καθορισμός 

των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν από αυτήν 

που προβλέπεται στις ανωτέρω υπ’ αριθ. 11 και 12 κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

14. Την ανάγκη περιορισμού μετάβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο 

των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζεται: 

 

Άρθρο μόνο 

             

1. Παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς:  

α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 

του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η ισχύς των οποίων έληξε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και 

παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της από 

11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄), όπως το άρθρο αυτό 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 

νόμου αυτού, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους 

τους αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού 

ιστότοπου του προγράμματος, 

 

β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 

του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η ισχύς των οποίων λήγει τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, 

εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους 

αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου 

του προγράμματος, 

 

γ) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» 

του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Φεβρουάριο 

του τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ’ εφαρμογή της 

παραγράφου 1 του άρθρου 7 της από 11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/Α΄), όπως το άρθρο αυτό κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου αυτού, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση 

ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες εντός του Απριλίου του 

τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος, 
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δ) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» 

του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Μάρτιο του 

τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους 

ίδιους τους αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού 

ιστότοπου του προγράμματος. 

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 8 Απριλίου 2020 

 

 

                                              Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 

                                                                          ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   
Εθνικό Τυπογραφείο (με την παράκληση η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως)  

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
2. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της 

Φτώχειας 
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  
5. Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας 


