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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος
«Sunrise ΙΙ NPL Finance Designated Activity
Company», σε τιτλοποίηση απαιτήσεων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ποσού 1.240.000.000,00 €.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/62139/
25-8-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης
των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής ή
καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε περιοχές που
ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας
Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξαιτίας των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021» (Β’ 3956).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/120920/0025
(1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Sunrise ΙΙ NPL Finance Designated Activity
Company», σε τιτλοποίηση απαιτήσεων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ποσού 1.240.000.000,00 €.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης
σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (Α’ 206) και ιδίως
των άρθρων 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17 και 18,
(β) του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Α’ 105) - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο

Αρ. Φύλλου 6052

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 96 και 97,
(γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
(δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
(ε) της υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’
4805),
(στ) των άρθρων 213, 214 και της παρ. 1 του άρθρου
215 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/213,
(ζ) της υπό στοιχεία C(2019) 7309/10.10.2019 εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
(η) της υπό στοιχεία C(2021) 2545/09.04.2021 - SA.
62242 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
2. Το υπό στοιχεία 97547 ΕΙ 2021 ΕΜΠ/05.08.2021 αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. προς τη Διεύθυνση
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Την υπ’ αρ. 2312129/14-01-2021 καταχώριση στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της Έγκρισης της Διάσπασης,
δι’ απόσχισης του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.».
4. Την από 02.12.2021 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου, του άρθρου 17 του ν. 4649/2019.
5. Την από 15.12.2021 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής, του άρθρου 96 του
ν. 4549/2018.
6. Το από 07.12.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΟΔΔΗΧ, με το ISIN, των ομολογιών υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας.
7. Την υπό στοιχεία 45191ΕΞ2021/13.04.2021 (Β’ 1488)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που παρατείνει κατά 18 μήνες την περίοδο παροχής εγγύησης του
άρθρου 6 του ν. 4649/2019.
8. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
διότι συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, με την παρούσα
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απόφαση να παρασχεθούν εγγυήσεις, στο πλαίσιο του
σχήματος ΗΡΑΚΛΗΣ, για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών, αποφασίζει:
Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Sunrise ΙI NPL
Finance Designated Activity Company», σε τιτλοποίηση απαιτήσεων της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ποσού
1.240.000.000,00 €, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Παροχής Εγγύησης υπογράφεται, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από τον
Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του
ν. 4649/2019.
Οι Όροι της Εγγύησης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του ν. 4649/2019, θεωρείται ότι ενσωματώνονται
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης Παροχής Εγγύησης.
Ως «Αποκτών ή Εκδότης Ομολογιών» νοείται το νομικό
πρόσωπο, της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4649/2019,
με την επωνυμία «Sunrise IΙ NPL Finance Designated
Activity Company».
Ως «Ομολογιούχοι Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας» νοούνται οι κάτοχοι των Ομολογιών Υψηλής
Εξοφλητικής Προτεραιότητας της τιτλοποίησης απαιτήσεων.
Ως «Οφειλή» νοείται οι πληρωμές για το χρέος σχετικά με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, που προσδιορίζονται στην παρούσα Πράξη
Παροχής Εγγύησης, κατ’ εφαρμογή του ν. 4649/2019,
καθώς και τα έγγραφα της τιτλοποίησης απαιτήσεων
και ειδικότερα:
Για αριθμό 12.400 Ομολογιών Υψηλής Προτεραιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας 1.240.000.000,00 €
και ονομαστικής αξίας εκάστης 100.000,00, λήξεως
5 Φεβρουαρίου 2063, με ISIN IE000BHQO4W8 και ετήσιο
επιτόκιο 0,30% με τριμηνιαία καταβολή τόκων.
Η πρώτη ημερομηνία καταβολής τόκου είναι η 5η Φεβρουαρίου 2022. Στη συνέχεια η καταβολή των τόκων
θα γίνεται την 5/5, 5/8, 5/11 και 5/2 εκάστου έτους. Εάν
κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου συμπέσει με μη
εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, ο, δε, τόκος υπολογίζεται με βάση τον
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου
και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual).
Ως «Ημερομηνία Παροχής» νοείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, εγγυάται δια
της παρούσης, άνευ αιρέσεως και ανέκκλητα προς
κάθε Ομολογιούχο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ότι εάν, για οποιονδήποτε λόγο μετά την θέση
σε ισχύ της Εγγύησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4649/2019, ο Αποκτών δεν καταβάλει οποιοδήποτε
ποσό πληρωτέο από αυτόν, σύμφωνα με την Οφειλή
κατά τον χρόνο, την ημερομηνία, στο νόμισμα και γενικά κατά τον τρόπο που καθορίζεται για την εν λόγω
πληρωμή (είτε κατά την κανονική ημερομηνία καταβολής, είτε πρόωρα ή κατ’ άλλο τρόπο), θα καταβάλει σε
πρώτη ζήτηση το εν λόγω ποσό στους Ομολογιούχους
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Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας για λογαριασμό
του Αποκτώντος, με τον τρόπο και στο νόμισμα της
Οφειλής.
Για την παρεχόμενη εγγύηση, στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου, καταβάλλεται προμήθεια υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου από τον Αποκτώντα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης, κατά
το άρθρο 7 του ν. 4649/2019, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Έτη

Ετήσια Προμήθεια εγγύησης (%)

Από 1 έως 3

0,46%

Από 4 έως 5

1,36%

Από 6 έως 7

2,29%

Από 8 έως 10

3,59%

Από 11 και πάνω

1,22%

Η προμήθεια υπολογίζεται επί της εκάστοτε υφιστάμενης ονομαστικής αξίας των ομολόγων με βάση τον
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημερών (Αctual/360) και αποδίδεται
κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/9441/0025/23.01.2012
(Β΄ 381) υπουργική απόφαση.
H Τράπεζα οφείλει να παρέχει, ανά τρίμηνο, στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών, τα σχετικά στοιχεία της
υφιστάμενης ονομαστικής αξίας των ομολόγων για τον
υπολογισμό της προμήθειας που καταβάλλεται υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου.
Το κόστος που θα βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο, σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να
ανέλθει στο ποσό των 1.240.000.000,00 € (ένα δισεκατομμύριο διακόσια σαράντα εκατομμύρια ευρώ),
πλέον των προβλεπομένων από τους όρους της σύμβασης έκδοσης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Η παρούσα εγγύηση και οποιεσδήποτε μη συμβατικές
υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν,
διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό
δίκαιο.
Τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας έχουν δωσιδικία
για την εκδίκαση οποιωνδήποτε διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από ή σε σχέση με την παρούσα
εγγύηση.
Η εγγύηση που παρέχεται με την παρούσα απόφαση
τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4649/
2019 και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 15
του ιδίου νόμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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Αριθμ. Δ.15/Δ’/105368
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/62139/
25-8-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης
των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής
ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων
Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξαιτίας
των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021»
(Β’ 3956).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου έβδομου της από
13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την
ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την
άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156),
και ιδίως της παρ. 12.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.
4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020» (Α’ 209).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α’ 123).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 2/2021
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
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πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
12. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).
13. Την υπό στοιχεία οικ.60622/17.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για
την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021» (Β’ 3816), όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 100652/8.12.2021
(Β’ 5705) κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών.
14. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/62139/25-8-2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω
αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε περιοχές
που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας εξαιτίας των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου
2021» (Β’ 3956).
15. Το υπ’ αρ. 104297/16-12-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/
2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).
16. Την ανάγκη παράτασης της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω
αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, για
τη διασφάλιση και προστασία των θέσεων εργασίας στις
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), σε περιοχές που ανήκουν
στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου
2021, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 12 του
άρθρου δέκατου έβδομου της από 13.08.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση
του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των
πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου
2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν της ήδη προϋπολογισθείσης
του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) (σχετική η
Α.Π. 92931/21-11-2021 εισηγητική έκθεση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση της
υπ’ αρ. 100652/8-12-2021 (Β’ 5705) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
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Υποθέσεων με την οποία δίνεται παράταση αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως 30/4/2022), καθώς
αναφέρεται σε διατάξεις διαδικαστικού χαρακτήρα,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/62139/
25-8-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών
εισφορών λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες
σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας
Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξαιτίας των πυρκαγιών του
Ιουλίου/Αυγούστου 2021» (Β’ 3956), ως εξής:
Μετά το άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης, προστίθεται
άρθρο 1Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 1Α
Παράταση της κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών λόγω
αναστολής συμβάσεων εργασίας
1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανεξαρτήτως εάν υπέστησαν υλικές ζημιές ή όχι,
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου
2021, σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των
Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και δραστηριοποιούνται
σε έναν από τους κάτωθι ΚΑΔ:
55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα,
55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα
σύντομης διαμονής,
55.30: Χώροι κατασκήνωσης για οχήματα αναψυχής
και ρυμουλκούμενα οχήματα,
55.90.14: Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους
λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την
προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου,
55.90.19: Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.,
79.11: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,
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79.12: Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών,
79.90: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων
και συναφείς δραστηριότητες,
96.04.10.03: Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κ.λπ.),
96.04.10.04: Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών, οι οποίες θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που
είχαν προσληφθεί μέχρι και την 2η Αυγούστου 2021, βάσει
του άρθρου 1Α της υπό στοιχεία οικ.60622/17.08.2021
(Β΄ 3816) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 100652/8.12.2021 (Β’ 5705) απόφαση
των ίδιων Υπουργών, παρατείνεται η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών προς
τον e-ΕΦΚΑ, τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει
της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, ασφαλισμένου
και εργοδότη/ή ασφαλισμένου, για τους εργαζόμενους,
των οποίων η σύμβαση εργασίας αναστέλλεται, σύμφωνα
με τα ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 3/11/2021
έως το αργότερο μέχρι και 30/4/2022.
2. Για τη διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 1 εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
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