
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγού-
στου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2 Παράταση χορήγησης υποτροφιών σε αλλοδα-
πούς και ομογενείς σπουδαστές σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 
τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας για 
το έτος 2022.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 377/3-6-2022 
απόφαση Δημάρχου Κερατσινίου - Δραπετσώνας 
που δημοσιεύθηκε στην Eφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β’ 2959).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 85194 ΕΞ 2022 (1)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 

την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγού-

στου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-

τητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 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. 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 «Κύρω-
ση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
πυρκαγιών» (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την απο-
τελεσματική 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) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 156), καθώς και το άρθρο 3 του ίδιου νόμου.

3. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «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» 
(Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς 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 του άρθρου 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 του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

10. To π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

12. Την υπό στοιχεία 157624 ΕΞ 2021/9-12-2021 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επι-
χορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής 
γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας»(Β’ 5709).
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13. Την υπό στοιχεία 33326 ΕΞ 2022/11-3-2022 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επι-
χορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής 
γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας»(Β’ 1102).

14. Την υπό στοιχεία 64069 ΕΞ 2022/12-5-2022 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επι-
χορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής 
γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας»(Β’ 2373).

15. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/
20-8-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης 
της 3ης Αυγούστου 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 3898).

16. 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 οι-
κονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορή-
γησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της 
Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως 
την 13η Αυγούστου 2021» (Β’ 3853).

17. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επι-
χορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 
(Α’ 66)» (Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (Β’ 4203) και 147036 ΕΞ 
2021/22-11-2021 (Β’ 5424) αποφάσεις.

18. Την υπ’ αρ. 30672/22.03.2022 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Η1Γ46ΜΤΛΠ- 5ΚΩ).

19. 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 κατηγοριών ενι-
σχύσεων 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 εσωτε-
ρική 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».

20. 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 την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 
3ης Αυγούστου 2021.

21. Τα υπ’ αρ. 2370/13-5-2022 και 2640/25-5-2022 έγ-
γραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

22. Το υπό στοιχεία 78742 ΕΞ 2022/6-6-2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

23. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Εύβοιας και επλήγησαν από την πυρκαγιά 
αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021.

24. Την υπό στοιχεία 79012 ΕΞ 2022/7-6-2022 2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Οικονομικών.

25. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό πέραν της δαπάνης ύψους δαπάνης 234.143,00 
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. 30672/22.03.2022 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Μέρος της ανωτέρω δαπάνης ύψους 37.696,00 ευρώ πε-
ρίπου εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 και δαπάνη ύψους 196.447,00 ευρώ περίπου 
εμπίπτει στις υπ’ αρ. 702/2014 διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά αρχής γε-
νομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περι-
φερειακής Ενότητας Εύβοιας, η οποίες έχουν οριοθε-
τηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./13975/Α325/
20-8-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υπο-
δομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το ν. 4797/2021, 
ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και 
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του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 και του Κανονισμού 
(ΕΕ)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 21 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-
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρη-
ματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 70% 
του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας που 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 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 του εν λόγω Κανο-
νισμού, 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 υποπαρά-
γραφο Β11 του ν. 4152/2013.

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, 
η προσκόμιση στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της 
Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής των δικαι-
ολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
74617 ΕΞ 2021/23-06- 2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφα-
σης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β’  2670), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (Β’ 4203) (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) 
και 147036 ΕΞ 2021/22-11-2021 (Β’ 5424) (ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-
8ΨΙ) αποφάσεις.

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

9. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των 
στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από 
την αρμόδια Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) 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 
(Β’ 2670) (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Οικονομικών, σε ηλεκτρονική μορφή.

10. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή 
στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, αφαιρου-
μένου του ποσού της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του 
άρθρου δωδέκατου της από 13.08.2021 ΠΝΠ, όπως αυτή 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021, που έχει χο-
ρηγηθεί δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 841/18.08.2021 
(Β’ 3853) κοινής απόφασης.

11. 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.

12. 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.

13. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 
ΕΞ 2021/23-06-2021 (Β’ 2670) απόφαση του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

 Ι

  Αριθμ. 1666-Ο/AΣ269 (2)
Παράταση χορήγησης υποτροφιών σε αλλοδα-

πούς και ομογενείς σπουδαστές σε εκπαιδευτι-

κά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολο-

γικού τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας 

μας για το έτος 2022. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 231, 234, 240 και των παρ. 3 και 6 του 

άρθρου 438 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και Λειτουργία 
Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνι-
σμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνερ-
γασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 31).

β) Της υπό στοιχεία Α.Π.Φ.:1666-0/ΑΣ295/17.06.2021 
απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών «Προϋποθέσεις 
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παράτασης των υποτροφιών της Ε3 Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Εξωτερικών σε παλαιούς ενεργούς αλλοδα-
πούς και ομογενείς σπουδαστές που φοιτούν σε εκπαι-
δευτικά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι-
κού τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας» (Β’ 2939).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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 ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 11/85/ΕΕ)- 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145).

ζ) Της υπ’ αρ. 265/29-08-1996 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου (Α’ 214).

η) Της υπ’ αρ. 106353/100/1067/17-7-1997 κοινής από-
φασης των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονο-
μικών και του Υπουργού Γεωργίας σχετικά με τους όρους 
χορήγησης της Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development 
Assistance Committee) DAC του Οργανισμού Οικονομι-
κής Συνεργασίας (Β’ 835).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το υπό στοιχεία Α.Π.Φ.1666-0/ΑΣ141/22.02.2022 
έγγραφο της Ε3 Διεύθυνσης περί αιτήματος Ανάληψης 
Υποχρέωσης για το έτος 2022.

4. Την υπό στοιχεία Φ.085.3/2250907001/Ε3/201.358/ 
14.03.2022 της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης (ΑΔΑ:ΨΩΑΔΕ- Μ2Α).

5. Την υπό στοιχεία Α.Π.16989/29.3.2022 εισήγηση της 
ΣΤ - Β’ Γενικής Διεύθυνσης ΥΠΕΞ.

6. Την ανάγκη συνέχισης χορήγησης των τρεχουσών 
υποτροφιών Ε3 (πρώην Ε1) Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Εξωτερικών για το έτος 2022,

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη 
ύψους έως 2.100.000,00 ΕΥΡΩ, η οποία θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φο-
ρέας 1009-201 ΚΑΕ 2250907001), αποφασίζουμε: 

Τη συνέχιση χορήγησης για το διάστημα έως 31-12-2022, 
των υποτροφιών σε 404 αλλογενείς και ομογενείς προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, ενεργούς 
υποτρόφους της Ε3 Διεύθυνσης, οι οποίοι ήδη φοιτούν 
σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας 
προς ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών τους, υπό τους 
όρους και προϋποθέσεις της υπό στοιχεία Α.Π.Φ.:1666-0/
ΑΣ295/16.06.2021 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών

Ανάλυση δαπάνης:
Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας που καταβάλλεται στους 

υποτρόφους όλων των κατηγοριών καθορίζεται ως εξής:
Προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές
-μηνιαίο ποσό: 418,00 ευρώ
-χαρτόσημο 3,6%: 15,05 ευρώ
-Μεικτό μηνιαίο ποσό: 433,05 ευρώ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  
Οικονομικών Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
    Στην υπ’ αρ. 377/3-6-2022 απόφαση Δημάρχου Κερα-

τσινίου - Δραπετσώνας που δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2959) στη σελίδα 29106 στον 
πίνακα που αφορά το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης 
διορθώνεται στη γραμμή με αριθμό 1 και στη στήλη 
«Νυχτερινές Ώρες» 

το εσφαλμένο:

« ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΟΜΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

1. ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 196 »

στο ορθό:

« ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΟΜΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

1. ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 96 »

  (Από το Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας)       

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