
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΛΥΡΙΤΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣ

ΜΟΥ αρθ. 4Δ με 
καταληκτική 
ημερομηνία 

υποβολής 31.01.2021

ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣ

ΜΟΥ αρθ. 4Δ με 
καταληκτική 
ημερομηνία 

υποβολής 15.02.2021

ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣ

ΜΟΥ αρθ. 4Δ με 
καταληκτική 
ημερομηνία 

υποβολής 28.02.2021

ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣ

ΜΟΥ αρθ. 4Δ με 
καταληκτική 
ημερομηνία 

υποβολής 15.03.2021

ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣ

ΜΟΥ αρθ. 4Δ με 
καταληκτική 
ημερομηνία 

υποβολής 31.03.2021

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, 
ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ αρθ. 

4ΣΤ, 4Η, 4ΙΑ

AΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
15.02.21 έως και 

05.04.21

AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 



ΕΒΡΟΥ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΚΑΒΑΛΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΞΑΝΘΗΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΡΟΔΟΠΗΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

05.04.21



ΗΜΑΘΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ειδικά ο Δήμος 
Βέροιας

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 29.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
29.03.21 έως και 

05.04.21

ΚΙΛΚΙΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ειδικά ο Δήμος 
Κιλκίς

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 29.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
29.03.21 έως και 

05.04.21

ΠΕΛΛΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 29.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
29.03.21 έως και 

05.04.21



ΠΙΕΡΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ειδικά ο Δήμος 
Κατερίνης

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 16.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21, από 
16.03.21 έως και 

05.04.21

ΣΕΡΡΩΝ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 , 

XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 16.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21, από 
16.03.21 έως και 

05.04.21

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 29.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
29.03.21 έως και 

05.04.21



ΓΡΕΒΕΝΩΝ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ειδικά ο Δήμος 
Γρεβενών

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 29.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
29.03.21 έως και 

05.04.21

KΑΣΤΟΡΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ειδικά ο Δήμος 
Καστοριάς

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 20.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
20.03.21 έως και 

05.04.21

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 



HΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ειδικά οι Δήμοι 
Ιωαννιτών και 

Μετσόβου

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 16.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21, από 
16.03.21 έως και 

05.04.21

ΑΡΤΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 19.03.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 19.03.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

19.03.21

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

05.04.21

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 



ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 , 

ειδικά ο Δήμος 
Καρδίτσας

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 20.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
20.03.21 έως και 

05.04.21



ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΕΡΚΥΡΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 20.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
20.03.21 έως και 

05.04.21

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΙΘΑΚΗΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 19.03.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 19.03.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

19.03.21



ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
15.02.21 έως και 

05.04.21

ειδικά ο Δήμος 
Πατρέων

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 08.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 08.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 08.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 08.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
06.02.21 έως και 

05.04.21

ΗΛΕΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ
ΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

05.04.21

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

05.04.21



ΕΥΒΟΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 15.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
15.02.21 έως και 

05.04.21

ειδικά ο Δήμος 
Χαλκιδέων

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 08.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 08.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 08.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 08.02.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
06.02.21 έως και 

05.04.21

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 16.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21, από 
16.03.21 έως και 

05.04.21

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

05.04.21

ΦΩΚΙΔΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 6.03.21 έως και 
19.03.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 6.03.21 έως και 
19.03.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21, από 
6.03.21 έως και 

19.03.21



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

05.04.21

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 25.02.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 25.02.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
25.02.21 έως και 

05.04.21

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

05.04.21

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 



ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 16.03.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21, από 
16.03.21 έως και 

05.04.21

ΣΑΜΟΥ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 19.03.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 19.03.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

19.03.21

ΧΙΟΥ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

05.04.21

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ειδικά ο Δήμος 
Μυκόνου 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

 από 08.02.2021 έως 
και 28.02.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

 από 08.02.2021 έως 
και 28.02.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

 από 08.02.2021 έως 
και 28.02.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

 από 08.02.2021 έως 
και 28.02.21, από 
20.03.21 έως και 

05.04.21 (νέα 
προθεσμία αίτησης + 

15 ημέρες από 
6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
06.02.21 έως και 

28.02.21, από 
20.03.21 έως και 

05.04.21



ειδικά ο Δήμος 
Θήρας

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

 από 08.02.2021 έως 
και 21.02.2021 (νέα 
προθεσμία αίτησης + 

15 ημέρες από 
6.4.21)

 από 08.02.2021 έως 
και 21.02.2021 (νέα 
προθεσμία αίτησης + 

15 ημέρες από 
6.4.21)

 από 08.02.2021 έως 
και 21.02.2021 (νέα 
προθεσμία αίτησης + 

15 ημέρες από 
6.4.21)

 από 08.02.2021 έως 
και 21.02.2021 (νέα 
προθεσμία αίτησης + 

15 ημέρες από 
6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
06.02.21 έως και 

21.02.2021

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 , 

ειδικά ο Δήμος 
Ρόδου

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 19.03.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 19.03.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

19.03.21

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 04.03.21 έως 
και 05.04.21(νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
04.03.21 έως και 

05.04.21

ΧΑΝΙΩΝ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 , 



ειδικά ο Δήμος 
Χανίων

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

από 16.03.21 έως 
και 05.04.21 (νέα 

προθεσμία αίτησης + 
15 ημέρες από 

6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21, από 
16.03.21 έως και 

05.04.21

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 

ειδικά ο Δήμος 
Αγίου Νικολάου

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

 από 08.02.2021 έως 
και 21.02.2021 (νέα 
προθεσμία αίτησης + 

15 ημέρες από 
6.4.21)

 από 08.02.2021 έως 
και 21.02.2021 (νέα 
προθεσμία αίτησης + 

15 ημέρες από 
6.4.21)

 από 08.02.2021 έως 
και 21.02.2021 (νέα 
προθεσμία αίτησης + 

15 ημέρες από 
6.4.21)

 από 08.02.2021 έως 
και 21.02.2021 (νέα 
προθεσμία αίτησης + 

15 ημέρες από 
6.4.21)

από 01.12.20 έως 
και 10.01.21 , από 
06.02.21 έως και 

21.02.2021

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

χ                                          
(νέα προθεσμία 

αίτησης έως 
10.04.21) 

x
από 01.12.20 έως 

και 10.01.21 


