
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 19895/2-3-2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Ειδικό πρόγραμμα απα-
σχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β’ 956).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76304 ΕΞ 2022/
02.06.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-
κών «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων 
από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου 2021 
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδό-
πης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» (Β΄ 2867).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 117468 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19895/2-3-2022 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Ειδικό πρόγραμμα 

απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β’ 

956).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλ-

ληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και 
άλλες διατάξεις» (Α' 205).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4837/2021 «Πρό-
ληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και 
παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα ’’Κυψέλη’’ για την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-
σιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής 
και της υιοθεσίας, ’’Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα 
με Αναπηρία’’ και άλλες διατάξεις» (Α' 178).

3. Το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

4. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήμα-
τος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄6) και ιδίως την περ. ιη της παρ. 
2 του άρθρου 2.

5. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

6. Τον ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότη-
τας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασί-
ας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

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

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

9. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

10. Τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4808/2021 «Για την Προ-
στασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επι-
θεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας 
και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση 
της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας 
στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγ-
γελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄101).

11. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
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των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

12. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 164/
2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» (Α’ 134).

13. Το άρθρο 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).

14. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ( Α’ 145).

15. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

16. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

17. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180).

18. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

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

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

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

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

23. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων (Α΄15).

24. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

25. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΟΑΕΔ)» (Α΄25).

26. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 
4805).

27. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

28. Την υπ΄ αρ. 9858/3-2-2022 απόφαση ένταξης 
στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(ΑΔΑ:6ΙΙ246ΜΤΛΚ- Π30).

29. Την υπ΄ αρ. 11917/7-2-2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί έγκρισης 
της ένταξης/τροποποίησης στη ΣΑΝΑ334 του έργου 
2021ΝΑ33400000 του ΠΔΕ 2022 του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΥΤΝ46ΜΤΛΡ-
ΒΔΦ).

30. Το υπ’ αρ. 13717/3537/14-2-2022 έγγραφο του Τμή-
ματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολο-

γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

31. Την υπ’ αρ. 19895/2-03-2022 κοινή υπουργική από-
φαση «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών 
σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας» (Β’ 956).

32. Την υπ’ αρ. 5659/25-10-2022 απόφαση του ΔΣ της 
Δ.ΥΠ.Α.

33. Την υπ’ αρ. 104340/4-11-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί 
στην υπ’ αρ. 19895/2-03-2022 (Β’ 956) κοινή υπουργική 
απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 19895/02-03-2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης«Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 
ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας» (Β’ 956), ως ακολούθως:

I. Στο άρθρο 1, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποι-
είται ως εξής:

«Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπι-
ση της ανεργίας των πυρόπληκτων ρητινεργατών, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, των περι-
οχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και την άμεση 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος».

II. Στο άρθρο 4, η περ. α) της παρ. 1 τροποποιείται ως 
εξής:

«α) άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που απώλεσαν το εισόδημά τους 
από τη δραστηριότητα της ρητινοσυλλογής καθώς και τη 
δυνατότητα ρητίνευσης για τα επόμενα έτη, μετά από τις 
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του 2021, και οι οποίοι 
δραστηριοποιούνταν σε πυρόπληκτες περιοχές εντός 
των ορίων των κηρυχθέντων σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών των Δήμων 
Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγί-
ων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας - Αιδηψού και 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
βάσει σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πο-
λιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη.

Η παραπάνω προϋπόθεση αποδεικνύεται για κάθε 
ωφελούμενο από τη συγκέντρωση κατ΄ ελάχιστον 50 
ημερών ασφάλισης ανά έτος στη ρητινοσυλλογή για τα 
έτη 2018 και 2019, σύμφωνα με επικυρωμένο αντίγραφο 
ατομικού δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφο-
ρών ΔΑΤΕ (e-ΕΦΚΑ , πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ή κατ΄ ελάχιστον 
50 ημερών ασφάλισης στην ρητινοσυλλογή για το έτος 
2020, σύμφωνα με επικυρωμένο αντίγραφο ατομικού 
δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών ΔΑΤΕ 
(e-ΕΦΚΑ , πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).».

III. Στο άρθρο 4, το στοιχείο i της παραγράφου 2 τρο-
ποποιείται ως εξής:

«i. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης 
ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες».
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IV. Στο άρθρο 9, μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 2 προστίθεται νέο εδάφιο και η παράγραφος 2 
διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο Φορέας Υποδοχής ή/ και η Υπηρεσία Τοποθέ-
τησης υποχρεούται να απασχολεί τους Ωφελούμενους 
στους κλάδους και τις ειδικότητες για τις οποίες έχουν 
προσληφθεί. Ειδικά οι ρητινεργάτες μπορεί να απασχο-
λούνται σε δασικές εργασίες και δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην προστασία, συντήρηση, ανάπτυξη, 
ανάδειξη και βελτίωση των καμένων και μη, δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεων, αρμοδιότητας της οικείας δασικής 
υπηρεσίας.

Ο Φορέας υποδοχής ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης 
απασχολεί τους ωφελούμενους σε περιοχές αρμοδιότη-
τας και σε τομείς δραστηριότητάς του».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 19895/2-03-2022 (Β’ 956) 
κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών  Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και  Περιβάλλοντος και
Κοινωνικών Υποθέσεων  Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. 178834 ΕΞ 2022 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76304 ΕΞ 2022/

02.06.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-

κών «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων 

από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρίου 2021 σε 

περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης» (Β΄ 2867). 

 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. Το Κεφάλαιο 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» (A’ 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» (A’ 25), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

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

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

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (A’ 145).

10. 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).

11. Την υπό στοιχεία 76304 ΕΞ 2022/02.06.2022 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επιχο-
ρήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 12ης 
Ιανουαρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης» (Β΄2867).

12. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./17229/Α325/
16.11.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 12ης Ιανουαρί-
ου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αρριανών, Κομοτηνής 
και Μαρωνείας - Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» (Β΄5438).

13. Την υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θε-
μάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσε-
ων 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 του Υπουργού Οικονομικών.

14. Την υπ’ αρ. 94039/30.09.2022 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 
6Τ8Ν46ΜΤΛΡ-ΥΕΣ).
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15. 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 κατηγοριών ενι-
σχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και 
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική 
αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης 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».

16. Τα υπό στοιχεία 69290ΕΞ2022/20.05.2022 και 
177030ΕΞ2022/2.12.2022 έγγραφα του Τμήματος Κρα-
τικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φο-
ρέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

17. Τα υπ’ αρ. 313118/10723/11.11.2021 και 135708/
1024/12.05.2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής και της Αυτ. Διεύθυνσης Πολι-
τικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

18. Το υπό στοιχεία 72105 ΕΞ 2022/25.05.2022 έγγρα-
φο της Υπηρεσίας μας.

19. Την από 4.11.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

20. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ροδόπης και επλήγησαν από την πλημμύρα 
της 12ης Ιανουάριου 2021.

21. Την υπό στοιχεία 176887 ΕΞ2022/2.12.2022 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 προϋπολογι-
σμό πέραν της δαπάνης ύψους 29.535,00 ευρώ περίπου, κατ’ 
ανώτατο όριο, σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΝΑ 851 ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ 2022ΝΑ85100004), η οποία καλύπτεται από την υπ’ 
αρ. 94039/30-09-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων. Μέρος της ανωτέρω δαπάνης ύψους 
2.575,00 ευρώ, εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 651/2014 και μέρος της δαπάνης ύψους 26.960,00 
περίπου εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 702/2014, συμπληρωματικά της δαπάνης 22.151,00 
ευρώ η οποία έχει ήδη προβλεφθεί στην υπό στοιχεία 
76304 ΕΞ 2022/02.06.2022 απόφαση (Β΄2867), διαμορ-
φώνοντας τη συνολική δαπάνη σε 51.686,00 ευρώ, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η παρ. 3 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 76304 

ΕΞ 2022/02.06.2022 (Β΄2867) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συνό-
λου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. 
Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

α) για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπο-
λογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70% αυτής,

β) για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 
20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 
50% αυτής και

γ) για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, 
υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστή-
ριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν 
χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 
ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, 
όπως υπολογίζονται επί του ποσού της εκτιμηθείσας 
ζημίας που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 76304 ΕΞ 2022/
22.06.2022 (Β΄2867) απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

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