
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/2010 
(Β’  784) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δη-
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθ-
μού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

2 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
τις πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών 
και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 53324 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2/37345/0004/2010 

(Β’ 784) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπι-

κού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Μέρους Ε’ του ν. 3528/2007 «Κύρω-

ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως συμπληρώθηκε 
και ισχύει από τις όμοιες του ν. 4325/2015 (Α’ 47).

2. Το άρθρο δεύτερο του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την 
εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οι-
κονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α’ 65).

3. Το Κεφάλαιο δεύτερο «Σύστημα Βαθμολογικών 
Προαγωγών και Μισθολογικής Εξέλιξης των υπαλλήλων 
του Κράτους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α’ και Β’ βαθμού και άλλων φορέων του Δημόσιου Το-
μέα και συναφείς διατάξεις» του ν. 4024/2011 «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012- 2015» (Α’ 226).

4. Το άρθρο 12 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222).

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

6. Το Κεφ. Β’ του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 «Μισθο-
λογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 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 Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και 
άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α’ 176).

7. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 του κώδικα νομο-
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργών και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
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13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών»(Α’ 155).

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Την υπ’ αρ. 2/37345/0004/2010 απόφαση «Απο-
γραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμής» (Β’ 784) των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 15 της υπ’  αρ. 2/37345/
0004/2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο-
νομικών, «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784), ως εξής:

1. Μετά το πέμπτο εδάφιο προστίθεται νέο εδά-
φιο: «Ειδικά για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Διοί-
κησης η καταβολή αποδοχών πραγματοποιείται στις 
26 Απριλίου 2022 αντί στις 27 Απριλίου 2022».

2. Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων πραγ-
ματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις 
συναρμόδιες υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2022 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 52178 ΕΞ 2022 (2)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 

τις πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές 

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 

και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Πε-

ριφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών 

και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

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

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνί-
ες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, 
συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συ-
νταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 

(Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 3, 5 και 7 του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του 
άρθρου 24.

2. Τα άρθρα δωδέκατο και δέκατο τέταρτο της από 
13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 
«Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα 
για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία απο-
κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση 
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 156), καθώς και το άρθρο 3 του 
ίδιου νόμου.

3. 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).

4. 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). 

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

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

7. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

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

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181). 

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

11. 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).

12. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/
17-8-2021 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 τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της 
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3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3863).

13. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 841/18.08.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Επικρατείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ««Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχο-
ρήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγη-
σαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της 
Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως 
την 13η Αυγούστου 2021» (Β’ 3853).

14. 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), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 
654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036 ΕΞ 2021/22-11-2021 
(ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφάσεις.

15. Την υπ’ αρ. 1009/07.01.2022 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΦΘΕ46ΜΤΛΡ-
Χ57).

16. 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 Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας 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 193/1-7-2014 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».

17. Την από 5.10.2021 εισήγηση της Κυβερνητικής Επι-
τροπής Κρατικής Αρωγής για τον καθορισμό του τελικού 
ποσοστού της επιχορήγησης σε 70% για αποζημίωση 
των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου και 
της 3ης Αυγούστου 2021.

18. Τα υπό στοιχεία οικ.135579/Σ.27581/17-2-2022,
162575/Σ.33085/25-2-2 022 και 162630/Σ.33094/25-2-22 
έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής.

19. Το υπό στοιχεία 49614 ΕΞ 2022/12-4-2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες, λειτουργούν και επλήγησαν από 
την πυρκαγιά της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και της 
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττι-
κής, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες 
ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και 
σε μέγεθος καταστροφής.

21. Την υπό στοιχεία 49488 ΕΞ 2022/12-4-2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

22. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό πέραν της δαπάνης ύψους δαπάνης 1.332.396 
ευρώ περίπου, κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), 
η οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ. 1009/07.01.2022 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων. Μέρος της ανωτέρω δαπάνης ύψους 920.147,00 
ευρώ περίπου εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 651/2014 και δαπάνη ύψους 412.249,00 ευρώ 
περίπου εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 702/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 27ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής και 3ης Αυγούστου 2021 σε περιο-
χές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθη-
νών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι 
οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- 
Κ.Ε./13665/Α325/17-8-2021 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτε-
ρικών και Υποδομών και Μεταφορών, 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 τα υπό στοιχείο 18 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 
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 70% του συ-
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νόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστή-
ριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν 
χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 
70% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, που δεν κατα-
βάλλεται 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 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανο-
νισμού (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 και του Κανονισμού (ΕΕ) 
702/2014, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανο-
νισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://
webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/
public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργό-
τερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης 
χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαρ. 
Β11 του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. 

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 τροποποι-
ήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 
(ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036 ΕΞ 2021/22-11-
2021 (ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ)(Β’ 5424) αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομικών, στην αρμόδια Διεύθυνση 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 προσδιο-

ρισμού του ποσού της ζημίας που καταβάλλεται από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

8. Η επιχορήγηση συμψηφίζεται με την ενίσχυση πρώ-
της αρωγής η οποία και αφαιρείται από την επιχορήγηση 
κατά την καταβολή της.

5. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των δικαι-
ολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση 
Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε-
σιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευ-
όμενοι από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών 
επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
74617ΕΞ2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφα-
σης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β’ 2670),όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή. 

6. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πλη-
ρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, 
αφαιρουμένου του ποσού της ενίσχυσης πρώτης αρω-
γής του άρθρου δωδέκατου της από 13.08.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4824/2021 και επεκτάθηκε με το άρθρο 
3 αυτού, που έχει χορηγηθεί δυνάμει της υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ 841/18.08.2021 κοινής απόφασης (Β’ 3853).

7. Τα δικαιολογητικά της παρ.  6 τηρούνται στην 
αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικο-
νομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για 
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επι-
χορήγησης.

8. 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.

9. 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 και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022 

  Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

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