
 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 90648 ΕΞ 2021 
Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβο-

λής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις 

πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 

2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και ιδίως της 

παρ. 4 του άρθρου 8, της παρ. 3 του άρθρου 22 και της 
παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελ-
τίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Υ2/9-7-2019 απόφασης «Σύσταση θέσεων Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών», του Πρωθυπουργού 
(Β’ 2901).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Τι διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας 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).

10. Την υπ’ αρ. 338/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο 
Ζαββό» (Β’ 3051).

11. Την υπ’ αρ. 55889/19.05.2021 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 
ΩΦΗΛ46ΜΤΛΡ-ΘΡΙ).

12. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/
7-10-2020, κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικών - Υποδομών 
και Μεταφορών, Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 
20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και 
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, γ) Φθιώτιδας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4431, Β’4615).

13. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 από-
φαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικα-
σιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του 
ν. 4797/2021 (Α’ 66)», (Β’ 2670).

14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία 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».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
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Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
L 187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 
12 και 50 αυτού.

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 
7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 του Παραρτήματος Ι των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 
651/2014, και 702/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε 
οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που 
ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμ-
βάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και 
οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή 
άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες 
ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονο-
μική δραστηριότητα».

15. Το υπ’ αρ. 1731/17.05.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

16. Τα υπ’  αρ. 4549/62039/29.03.2021 και την από 
03.06.2021 ορθή επανάληψη, 7051/94068/11.05.2021 
και την από 03.06.2021 ορθή επανάληψη, 8388/105439/ 
24.05.2021 και την από 11.06.2021 ορθή επανάληψη, 
9276/113390/01.06.2021 και 10047/122513/09.06.2021 
έγγραφα της Διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτη-
νιατρικής της Περιφέρειας Ενότητας Φθιώτιδας.

17. Το υπό στοιχεία 78702 ΕΞ 2021/30.06.2021 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης 
Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και επλήγησαν από τις πλημμύρες 
της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 οι οποίες 
προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές τόσο 
σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος 
καταστροφής.

19. Την υπό στοιχεία 79190 ΕΞ2021/01.07.2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋ-
πολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 269.707,00 ευρώ 
περίπου σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από την 
υπ’ αρ. 55889/19-5-2021 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέρος της ανωτέρω δα-
πάνης ύψους 700,00 ευρώ, εμπίπτει στις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 και δαπάνη ύψους 
269.007,00 ευρώ περίπου εμπίπτει στις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται προκαταβολή έναντι της επιχορήγησης 

για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από 
τις πλημμύρες της 17ης έως και της 20ης Σεπτεμβρίου 
2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με 
την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/7-10-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων - Εσωτερικών - Υποδομών και Με-
ταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
ν. 4797/2021 και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 651/2014 
και 702/2014.

2. Η προκαταβολή παρέχεται για την αντιμετώπιση 
υλικών ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν κατα-
γραφεί από την αρμόδια επιτροπή εντοπισμού, καταγρα-
φής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, σύμφωνα 
με τα υπό στοιχεία 15 και 16 έγγραφα του προοιμίου 
και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου 
κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κα-
τεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η προκαταβολή συνίσταται σε δωρεάν χρηματι-
κή ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 20% του 
συνόλου της εκτιμηθείσας από την αρμόδια επιτροπή 
εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημίας της 
Περιφέρειας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η προκαταβολή συνίσταται σε 
δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση 
με το 20% του ποσού της εκτιμηθείσας, ζημίας το οποίο 
δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και για 
την καταβολή απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται 
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Για την προκαταβολή απαιτείται η αποστολή στη Γε-
νική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών συγκεντρωτικής κατάστασης πληγεισών 
επιχειρήσεων, καθώς και κατάστασης υπογεγραμμένης 
από την αρμόδια Περιφέρεια, στην οποία αναγράφεται η 
επωνυμία της επιχείρησης, ο αριθμός τραπεζικού λογα-
ριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και 
το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει. Η προκαταβολή 
καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο-
νομικών μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης και 
την αποστολή μίας αναλυτική κατάστασης πληγεισών 
επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή από την αρμό-
δια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η αναλυτική 
κατάσταση περιλαμβάνει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. 
του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 
μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει και 
το δικαιούμενο πληρωτέο ποσό ανά επιχείρηση, καθώς 
και το συνολικό ποσό προς πληρωμή, ολογράφως και 
αριθμητικώς.

5. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, η διαδικα-
σία και ο τρόπος εκταμίευσης, μετά την αφαίρεση του 
ποσού της προκαταβολής που έχει καταβληθεί, στους 
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δικαιούχους σύμφωνα με την παρούσα, καθορίζονται 
με νεότερη υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει 
της παρ. 5 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 
22 του ν. 4797/2021. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας 
Οικονομικής Πολιτικής, ότι δεν πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις επιχορήγησης το ποσό της προκαταβολής, 
αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από 
τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και 
μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επι-

τόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ   
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*02033582807210004*

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,




