
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχο-
ρήγησης πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης 
έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.

2 Ολοκλήρωση  - οριστικοποίηση του κόστους και 
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-
γίας επένδυσης της επιχείρησης «WELLCOMM 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙ-
ΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑ-
ΔΙΚΤΥΟΥ» με δ.τ. «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε.», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 
59 έως 61 του ν. 4399/2016, στο καθεστώς ενίσχυ-
σης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων (Ε’ κύκλος).

3 Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 
2023 του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη-
σης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 37033 ΕΞ 2023 (1)
Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού επιχο-

ρήγησης πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης 

έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερει-

ακή Ενότητα Φθιώτιδας 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 το άρθρο 4, τις παρ. 3, 5 και 7 του άρθρου 7, 
το άρθρο 11, την παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 3 
του άρθρου 24.

2. Τον ν. 5000/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης 

Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογι-
κές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές 
και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του 
Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμί-
σεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα» (Α’ 226).

3. Το Κεφαλαίου 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 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 του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (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 35294 ΕΞ 2021/16.03.2022 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματική 
απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων 
από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 
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2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 1222).

13. Την υπό στοιχεία 7534 ΕΞ 2022/18.01.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οριοθέτηση περιο-
χών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για 
την αντιμετώπιση ζημιών από: α) τις πυρκαγιές της 28ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) τις πυρκα-
γιές της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας και 
Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) τις πυρκαγιές της 5ης 
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δ) τις 
πυρκαγιές της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περι-
φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής και ε) τις πλημμύρες της 17ης έως και της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.» (Β’ 136).

14. Την υπό στοιχεία 167987 ΕΞ 2021/30.12.2021 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Συμπληρωματική 
απόφαση καθορισμού επιχορήγησης των πληγέντων 
από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 
2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 6325).

15. Την υπό στοιχεία 160943 ΕΞ 2021/15.12.2021 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επιχο-
ρήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως 
και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 5946).

16. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 
(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 ΕΞ 
2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) (Β’ 4203) και 147036 
ΕΞ 2021/22.11.2021 (ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) (Β’ 5424) αποφά-
σεις.

17. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/ 
07.10.2020 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 τις πλημμύρες της 17ης έως και 
20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και 
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, γ) Φθιώτιδας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4431, διόρθωση σφάλμα-
τος Β’4615), όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 
40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2022 (Β’ 640) όμοια.

18. Την υπ’ αρ. 4050/17.01.2023 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού 
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) (ΑΔΑ: 
ΨΙ3Κ46ΜΤΛΠ-0ΓΙ).

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) 2022/2472 της Επιτροπής της 
14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δα-
σοκομίας 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 327/21.12.2022 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 
9, 11, 13 και 37 αυτού.

γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 
1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472 
«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».

20. Τα υπ’ αρ. 2990/07.07.2022, 288099/22.12.2022, 
24501/04.02.2023 και 29504/14.02.2023 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

21. Την από 2.7.2021 εισήγηση της Κυβερνητικής Επι-
τροπής Κρατικής Αρωγής.

22. Το υπό στοιχεία 35748 ΕΞ/06.03.2023 έγγραφο του 
Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Επο-
πτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

23. Την ανάγκη υποστήριξης επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφερειακή 
Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και επλήγησαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης 
Σεπτεμβρίου 2020, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές και 
εκτεταμένες ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρή-
σεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής.

24. Την υπό στοιχεία 35666 ΕΞ2023/06.03.2023 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό πέραν της δαπάνης ύψους δαπάνης 48.510,00 
ευρώ περίπου, σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσί-
ων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΝΑ851 
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2022ΝΑ85100004), η οποία καλύπτεται από 
την υπ’ αρ. 4050/17.01.2023 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Η ανωτέρω δαπά-
νη εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2022/2472, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται συμπληρωματική επιχορήγηση για την 

αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημ-
μύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιο-
χές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12379Τεύχος B’ 1397/09.03.2023

την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./10330/Α325/07.10.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών, όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 
40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2022, καθώς και με την υπό 
στοιχεία 7534 ΕΞ 2022/18.01.2022 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 11, 22 και 24 του 
νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2022/2472.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επι-
τροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας σύμφωνα με 
τα υπό στοιχείο 20 έγγραφα του προοιμίου και καλύπτει 
στοιχεία ενεργητικού όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξο-
πλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα 
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπε-
ριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμέ-
να προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 55% 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 55% 
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. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2022/2472.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται άρθρο 9 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύ-
σεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III 
του εν λόγω Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό 
τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύ-
σεις (Tranparency Award Module - TAM https://webgate.
ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/
home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι 
(6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 5000/2022 
(Α’ 226).

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της 
παρούσας, η προσκόμιση, στη Διεύθυνση Κρατικής 
Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτι-
κής, των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της 
υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-
ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών (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) όμοιες.

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 συγκέντρωσης των 
στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από τη 
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας 
Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, 
συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση των πλη-
γεισών 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 Οικονο-
μικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή.

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, 8 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι  

 (2)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 

πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-

γίας επένδυσης της επιχείρησης «WELLCOMM 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ-

ΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» με δ.τ. «WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟ-

ΣΩΠΗ Α.Ε.», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις των 

άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016, στο καθε-

στώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ 

Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (Ε’ κύκλος).   

 Με την υπ’ αρ. 8058/27-01-2023 (ορθή επανάληψη 
της 06-03-2023)απόφαση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξέ-
νων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της επιχείρησης «WELLCOMM ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» με δ.τ. 
«WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που αναφέρεται 
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«στην ίδρυση διαδικτυακής πύλης - marketplace, δυ-
ναμικότητας 150 συμβεβλημένων επιχειρήσεων» (ΚΑΔ 
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 63.12, Δικτυακές πύ-
λες (web portals), επί της Λεωφόρου Αθηνών 31-33, 
στην Αθήνα, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 
4.098.154,57 ευρώ, συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
ίσου με 3.987.544,00 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης πο-
σού 1.196.263,20 ευρώ που χορηγείται με τη μορφή της 
επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, 
με τους εξής όρους:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
30-09-2021.

2. Το συνολικό οριστικοποιούμενο επιλέξιμο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκα-
τομμυρίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσ-
σάρων ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (4.098.154,57€) 
και το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
αυτής στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων 
ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων 
ευρώ (3.987.544,00€).

3. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που κάλυψαν το 
σύνολο του μη ενισχυόμενου κόστους της συμβατικής 
επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε 
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και είκοσι επτά λε-
πτών (115.420,27€).

4. Το ύψος του ενισχυόμενου κόστους της δημιουρ-
γούμενης απασχόλησης της επένδυσης ανέρχεται στο 
ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα 
επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ 
(3.987.544,00€).

5. Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της επιδότησης 
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρ-
χεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα 
έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι λε-
πτών (1.196.263,20€), που αποτελεί ποσοστό 30% του 
συνολικού ενισχυόμενου κόστους της δημιουργούμε-
νης απασχόλησης της επένδυσης. Η ενίσχυση συνίσταται 
στην κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους, κατά το 
παραπάνω ποσοστό, των νέων θέσεων εργασίας που δη-
μιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και 
οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 150 συμβεβλη-
μένες εμπορικές επιχειρήσεις.

7. Οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά τον χρόνο ολο-
κλήρωσης ανήλθαν σε 56,56 ΕΜΕ εκ των οποίων 36,01 
ΕΜΕ αντιστοιχούν σε πτυχιούχους (ποσοστό 63,66%).

Πληρείται ο όρος της παρ. 2 του άρθρου 6 και του 
κεφαλαίου Δ1 παρ. 3 του παραρτήματος της απόφασης 
υπαγωγής περί δημιουργίας των μισών τουλάχιστον 
νέων θέσεων εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουρ-
γίας της επένδυσης (>50,00 ΕΜΕ) εκ των οποίων το 30% 
τουλάχιστον να αντιστοιχεί σε θέσεις πτυχιούχων.

Με την ίδια απόφαση (8058/27-01-2023 με ορθή επα-
νάληψη της 06-03-2023) εγκρίνεται η καταβολή στην 
«WELLCOMM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» της επιδότησης 
του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης μέ-
χρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα 
έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ και είκοσι 

λεπτών (1.196.263,20€), στην επένδυση με την υπό στοι-
χεία 143647/ΥΠΕ/7/00349/Π/Ν.4399/2016/30-12-2021 
(Β’ 6415) απόφαση υπαγωγής.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνω-
μοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 122 του 
ν. 4887/2022 και την υπ’ αρ. 32198/22-03-2022 υπουρ-
γική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 122 του ν. 4887/2022 και καθορισμού του 
τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 1471). 

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 26315/Β2 (3)
Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 

2023 του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μά-

θησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-

ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2211/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 143),

β) του άρθρου 8 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχει-
ρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314) ,

γ) της υποπαρ. Γ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/ 
2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 85) όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση 
της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστη-
ριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

δ) της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός 
και Εκτός Επικράτειας» του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονο-
μικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθε-
ρότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94), καθώς και του άρθρου 43 του 
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 110),

ε) του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων»(Α’ 176),

στ) του άρθρου 119 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4549/2018 
«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσι-
ονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), 

ζ) των άρθρων 60, 61 και 87 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
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η) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 109 καθώς συ-
ντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι, διότι:

- σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.  4270/2014, οι 
προϋπολογισμοί των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314) εφόσον υπερβαίνουν το όριο που 
τίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εγκρί-
νονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
εποπτεύοντος Υπουργείου, έως την 31 Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου από το έτος του προϋπολογισμού

- σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, 
μετά την περίοδο τριών (3) μηνών από την έναρξη του 
οικείου οικονομικού έτους, όλες οι δαπάνες πλην των 
πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και 
απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρούνται 
νόμιμες,

θ) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ-
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί-
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω-
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο-
λιτικής» (Α’ 213) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρω-
θεί με τα άρθρα 1 και 4 και του π.δ. 189/2009 «Καθορι-
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(Α’ 221),

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

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών»(Α’ 181), 

ιγ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β’ 4805),

2. Την υπό στοιχεία 2/82445/ΔΠΓΚ/24/12/2015 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στο-
χοθεσία-Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Πα-
ρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 2934).

3. Την υπ’  αρ. 10165/615/22-12-2022 (Α.Δ.Α.: 
6ΨΩΧ46ΨΖΣΠ-726) του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

4. Το υπ’ αρ. 121.1/6/2700/30-01-2023 έγγραφο του 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

5. Την υπό στοιχεία 10570/ΓΔ2/30-01-203 εισήγηση 
του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και  
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του κάτωθι φορέα 
Γενικής Κυβέρνησης του ν. 3429/2005 έτους 2023, τα 
βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με 
το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ΕSA, σε 
ευρώ, έχει ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Ίδρυμα 
Νεολαίας 
και Δια Βίου 
Μάθησης 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

336.353.172 344.241.815 -7.888.643

1. Το αρνητικό ισοζύγιο δύναται να καλυφθεί από εγ-
γεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κατόπιν αξιολόγησης της οικονομικής 
κατάστασης του φορέα.

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση των εν λόγω φορέα όπως 
συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου ώστε να εξειδι-
κευτούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες 
εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογα-
ριασμούς του συνημμένου πίνακα, καθώς και να προ-
βούν στις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα-
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους 
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας 
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2023
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