
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
την πλημμύρα της 4ης Απριλίου 2020 σε περιοχές 
του Δήμου Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
τις πλημμύρες της 20ης έως 26ης Νοεμβρίου 
2019 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Θάσου και των Δήμων Καβάλας 
και Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβά-
λας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.

3 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
την πλημμύρα της 10ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές 
των Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής και Μαρωνείας-
Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της 
Περιφέρειας Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης.

4 Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβασης του υπο-
χρεωτικού ωραρίου για το έτος 2022 στον Τοπικό 
Οργανισμό Έγγειων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Μυρ-
τουντίων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 73506 ΕΞ 2022 (1)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 

την πλημμύρα της 4ης Απριλίου 2020 σε περιοχές 

του Δήμου Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας 

Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 
επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συ-
μπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξι-
οδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) 
και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5 και 7 του άρθρου 7, 
της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Το Κεφαλαίο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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» 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Ιουνίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2818

27901



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ27902 Τεύχος B’ 2818/06.06.2022

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

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160.

6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

9. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 (ΑΔΑ: 
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί 
των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεο-
μηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

12. Την υπ’ αρ. 1009/07-01-2022 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (ΑΔΑ: 6ΦΘΕ46ΜΤΛΡ-Χ57).

13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8582/Α325/
16-7-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικών - Υποδομών 
και Μεταφορών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 4ης Απριλίου 2020 
σε περιοχές του Δήμου Σκιάθου της Περιφερειακής Σπο-
ράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 3361).

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) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/
26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 
αυτού.

γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 
1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 
«Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από 
τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηρι-
ότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπα-

σχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

15. Την υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14-9-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7) εγκύκλιο «Παροχή διευκρινίσεων για την 
εφαρμογή του ν. 4797/2021» (Α’ 66).

16. Το υπ’ αρ. 385527/6-10-2021 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

17. Το υπό στοιχεία 70080 ΕΞ 2022/23-5-2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που εί-
ναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές Δήμου 
Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας και επλήγησαν από τις πλημμύρες 
της 4ης Απριλίου 2020.

19. Την υπό στοιχεία 69963 ΕΞ 2022/23-5-2022 (Ο.Ε. 
24-5-2022) εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό πέραν της δαπάνης ύψους 83.118 ευρώ περίπου 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσε-
ων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 
2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ. 
91406/13.08.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων. H ανωτέρω δαπάνη, εμπίπτει στις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση 

των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 
4ης Απριλίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Σκιάθου της 
Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8582/Α325/16-7-2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των 
άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αρ. 651/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από 
την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρει-
ας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 16 έγγραφο του προοι-
μίου 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 επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
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αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επι-
χειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η 
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση 
του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του ποσού της εκτι-
μηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, 
καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το 
οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 651/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 
9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 το Τμήμα Κρατικών 
Ενισχύσεων της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών 
δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Πα-
ράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστα-
τωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/
competition/transpar ency/public/search/home/), για 
λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προ-
βλεπόμενα στην υποπαράγραφο Β11 του ν. 4152/2013.

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, 
η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) στην αρμόδια Διεύ-
θυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το 
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της 
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορι-
σμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του 
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβι-
βάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμ-
ματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου 
Οικονομικών, συνοδευόμενος από την αναλυτική κα-
τάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του 
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική 
μορφή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή 
στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρ-
μόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να 
τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το 
σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων 
και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης 

για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του 
ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 
ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

   Ι  

 Αριθμ. 71713 ΕΞ 2022 (2)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 

τις πλημμύρες της 20ης έως 26ης Νοεμβρίου 

2019 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Θάσου και των Δήμων Καβά-

λας και Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας 

Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-

νίας και Θράκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομη-
νίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονο-
μίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και 
συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατά-
ξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5 και 7 του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του 
άρθρου 24.

2. Το Κεφ. ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύ-
γεια» του ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Το άρθρο 13 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160.

6. Το άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των 
διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δη-
μοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συν-
δυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 (ΑΔΑ: 
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμά-
των επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων 
για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/
10-09-2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036 ΕΞ 
2021/22-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών.

12. Την υπ’  αρ. 1009/07-01-2022 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων  - ΕΣΠΑ 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. (ΑΔΑ:  
6ΦΘΕ46ΜΤΛΡ-Χ57).

13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2168/Α325/
16-4-2020 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: α) της 20ης έως 
26ης Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της 
Περιφερειακής Ενότητας Θάσου και των Δήμων Καβά-
λας και Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
β) της 19ης έως 22ας Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές των 
Δήμων Νέας Προποντίδας και Αριστοτέλη της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, γ) της 24ης έως 26ης Νοεμβρίου 2019 σε 
περιοχές του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
δ) της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2019 σε περιοχές του 
Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ε) της 10ης 
έως 14ης Δεκεμβρίου 2019 σε περιοχές του Δήμου Κασ-
σάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 1653).

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) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/
26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 
αυτού.

γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 
1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 
«Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από 
τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηρι-

ότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπα-
σχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

15. Η υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14-9-2021 
(ΑΔΑ:ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7) εγκύκλιος «Παροχή διευκρινίσεων 
για την εφαρμογή του ν. 4797/2021» (Α’ 66).

16. Τα υπ’  αρ. 1429/23-9-2020 και 45770/313/
15-2-2022 έγγραφα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

17. Το υπό στοιχεία 66029 ΕΞ 2022/16-5-2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του 
Δήμου Θάσου, της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου και 
των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης και επλήγησαν από τις πλημμύρες 
της 20ής έως 26ης Νοεμβρίου 2019.

19. Την υπό στοιχεία 69944 ΕΞ 2022/23-5-2022 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 133.074,53 ευρώ 
περίπου σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από την 
υπ’ αρ. 91406/13.08.2021 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. H ανωτέρω δαπάνη, εμπί-
πτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 20ής 
έως 26ης Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές του Δήμου Θά-
σου, της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου και των Δή-
μων Καβάλας και Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./2168/Α325/16-4-2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 
7, 22 και 24 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) 
αρ. 651/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από 
την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρει-
ας σύμφωνα με τα υπό στοιχείο 16 έγγραφα του προοι-
μίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου 
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κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κα-
τεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επι-
χειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η 
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση 
του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του ποσού της εκτι-
μηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, 
καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το 
οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 651/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 
9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 το Τμήμα Κρατικών 
Ενισχύσεων της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών 
δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Πα-
ράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστα-
τωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/
competition/transpar ency/public/search/home/), για 
λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προ-
βλεπόμενα στην υποπαράγραφο Β11 του ν. 4152/2013.

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, 
η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 
(ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), όπως τροποποιήθη-
κε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/10-09-2021 (ΑΔΑ: 
654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036 ΕΞ 2021/22-11-2021 
(ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών, στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμ-
ματείας Οικονομικής Πολιτικής.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το 
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της 
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορι-
σμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του 
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβι-
βάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμ-
ματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου 
Οικονομικών, συνοδευόμενος από την αναλυτική κα-
τάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του 
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική 

μορφή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή 
στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρ-
μόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τη-
ρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο 
των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαι-
ολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους 
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 
ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ 
2021/10-09-2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036 
ΕΞ 2021/22-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η- 8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφά-
σεις του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 72851 ΕΞ 2022 (3)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 

την πλημμύρα της 10ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές 

των Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής και Μαρωνείας-

Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της 

Περιφέρειας Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομη-
νίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονο-
μίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και 
συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατά-
ξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5 και 7 του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του 
άρθρου 24.

2. Το Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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» 
και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
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5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160.

6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

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

9. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 (ΑΔΑ: 
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των 
διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες 
του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

12. Την υπ’ αρ. 1009/07-01-2022 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ ΤΟΥ Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης. (ΑΔΑ: 6ΦΘΕ46ΜΤΛΡ-Χ57).

13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26857/ΠΕ/Α325/
12-02-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικών - Υποδομών 
και Μεταφορών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια, που επλήγησαν από την πλημμύρα και τη 
χαλαζόπτωση της 10ης Μαρτίου 2019, σε περιοχές των 
Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής και Μαρωνείας - Σαπών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β’ 792).

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 ενι-
σχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται 
από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

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

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

δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 
1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και 
του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 «Επιχείρηση θεωρείται 
κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, 

που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περι-
λαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα 
και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή 
άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή 
ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική 
δραστηριότητα».

15. Την υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14-9-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7) εγκύκλιο «Παροχή διευκρινίσεων για την 
εφαρμογή του ν. 4797/2021» (Α’ 66).

16. Τα υπ’ αρ. 184157/1528/13-7-2021 έγγραφα του 
Τμήματος Π.Ε. Ροδόπης της Αυτοτελής διεύθυνσης Πο-
λιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης.

17. Το υπό στοιχεία 56536 ΕΞ 2022/27-4-2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές των 
Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής και Μαρωνείας - Σαπών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης και επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 10ης Ιουλίου 2019.

19. Την υπό στοιχεία 56216 ΕΞ 2022/26-4-2022 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 προ-
ϋπολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 6.030,19 ευρώ 
περίπου σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από την 
υπ’ αρ. 91406/13.08.2021 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέρος της ανωτέρω δα-
πάνης ύψους 4.365,12 ευρώ περίπου, εμπίπτει στις δια-
τάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 και δαπάνη 
ύψους 1665,07 ευρώ περίπου εμπίπτει στις διατάξεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 702/2014, αποφασίζουμε :

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση 

των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 
10ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ιάσμου, Κο-
μοτηνής και Μαρωνείας - Σαπών της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης», οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26857/ΠΕ/Α325/12-02-2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφο-
ρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, ιδίως 
των άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και των 
Κανονισμών (ΕΕ) αρ. 651/2014 και 702/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από 
την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρει-
ας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 16 έγγραφο του προοι-
μίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
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μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου 
κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κα-
τεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επι-
χειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η 
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση 
του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του ποσού της εκτι-
μηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, 
καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το 
οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 651/2014,την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 702/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 
9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 
702/2014 το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Γ.Δ.Ο.Υ. 
του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληρο-
φορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν 
λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις 
(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transpar 
ency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, 
το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην 
υποπαράγραφο Β11 του ν. 4152/2013.

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, 
η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) στην αρμόδια Διεύ-
θυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το 
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της 
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορι-
σμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του 
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβι-
βάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμ-
ματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου 
Οικονομικών, συνοδευόμενος από την αναλυτική κα-
τάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του 
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική 

μορφή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή 
στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρ-
μόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τη-
ρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο 
των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαι-
ολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους 
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 
ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

     Ι

 Αριθμ. 221 (4)
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβασης του υπο-

χρεωτικού ωραρίου για το έτος 2022 στον Το-

πικό Οργανισμό Έγγειων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) 

Μυρτουντίων.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του κεφαλαίου Β’ του ν.  4354/2015 

(Α’ 176) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του 
υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Εγγείων 
Βελτιώσεων (περ. αδ).

2. Την υπό στοιχεία 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176) Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού 
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 134) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
και ΑΔΑ.: ΨΑΕΦΗ-Π07.

3. Την παρ. Α του άρθρου 20 [εργασία καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου] του ν. 4354/2015, στις 
οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσί-
ευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του προέδρου του Οργανισμού στο 
θέμα..( Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2022 στον (ΤΟΕΒ 
ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ) και ιδίως το γεγονός ότι οι αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού κατά την περίο-
δο λειτουργικής αιχμής των έργων (αρδευτική περίοδο) 
κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη βάση 
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(άρθρο 4 του κανονισμού αρδεύσεως) και ότι απαιτείται 
συνεχής επιτήρηση του δικτύου και επισκευές ζημιών σε 
χρόνο επιπλέον του ωραρίου των εργαζομένων.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται 
με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού καθώς 
και οι πόροι των Ο.Ε.Β. προέρχονται από ανταποδοτικές 
εισφορές των ωφελούμενων [άρθρο 15 του ν.δ. 3881/
1958 (Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων) ], αποφασίζει 
ομοφώνως:

Α) Την καθιέρωση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του 2022, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

Ειδικότερα για το Β’ εξάμηνο του 2022 απογευματινή 
υπερωριακή εργασία πέρας των ωρών της υποχρεωτικής 
εργασίας μέχρι 20 είκοσι ώρες για 16 εποχικούς υπαλλή-
λους για 6 μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώ-
βριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο). Επομένως 6 μήνες επί 20 
ώρες ίσο 120 ώρες, ανά εποχικό υπάλληλο. Συνολικά 120 
ώρες επί 16 εποχιακούς υπαλλήλους ίσο με 1.920 ώρες.

Επίσης 16 ώρες για 16 εποχικούς υπαλλήλους υπε-
ρωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
(Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, 
Δεκέμβριο). Συνεπώς, 6 μήνες επί 16 ώρες ίσο 96 ώρες. 

Συνολικά 96 ώρες επί 16 εποχικούς υπαλλήλους ίσο με 
1.536 ώρες.

Για 4 τακτικούς υπαλλήλους για 6 μήνες επί 20 ώρες 
το μήνα. Επομένως 6 μήνες επί 20 ώρες το μήνα ίσο 120 
ώρες για κάθε έναν τακτικό. Συνολικά 120 ώρες επί 4 
τακτικούς υπαλλήλους ίσο με 480 ώρες.

Επίσης για τους 2 τακτικούς υπαλλήλους 16 ώρες υπε-
ρωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες για 6 μήνες ίσο με 96 ώρες. Συνολικά 96 ώρες επί 2 
τακτικούς υπαλλήλους ίσο με 192 ώρες.

Αφορά συνολικά 20 υπαλλήλους και συνολικά 4.128 
ώρες κατά το ανώτερο όριο για το Β’ εξάμηνο 2021.

Β) Ανωτέρω όργανο για την αναγκαιότητα πραγμα-
τοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίστανται ο 
πρόεδρος του Οργανισμού Παλαιολόγος Χρήστος, για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των ορίων του υπό 
έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 καθίστανται το 
οικονομικό τμήμα του οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
κυβερνήσεως.

  Ανδραβίδα, 13 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ   

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