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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/
9.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης
με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19
κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο
2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από
την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχής γενομένης
την 3η Αυγούστου 2021 στη Β. Εύβοια» (Β’ 5712).

2

Προσδιορισμός επιπλέον ανταμοιβής του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 168528 ΕΞ 2021
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/
9.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης
με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19
κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που
επιτάθηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
αρχής γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στη
Β. Εύβοια» (Β’ 5712).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 του ν. 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης
και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνο-

Αρ. Φύλλου 6374

τροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια
ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες
ρυθμίσεις» (Α’ 228).
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της
παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. 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
(L 187).
4. 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
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (L 193).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής, της
16ης Δεκεμβρίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (L 369).
6. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία C(2020)2215 final 03/04/2020,
C(2020)3156 final της 08/05/2020 και C(2020) 4509
final της 29.06/2020, C(2020)7127 final της 13/10/2020,
C(2021) 564 final της 28/01/2021 και C(2021) 8442 final
της 18/11/2021 όμοιες.
7. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (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»
(Α’ 184).
8. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
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9. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013»
(Α’ 107).
10. Το ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) (Κ.Ε.Δ.Ε.).
11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
14. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
16. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
17. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
18. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
19. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
20. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
21. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
22. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689),
καθώς και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ2020/17.1.2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
23. Την υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/9.12.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά
τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021, στην
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες
που επιτάθηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχής γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στη Β. Εύβοια»
(Β’ 5712).
24. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/
20.08.2021 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 τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β)
της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» (Β’ 3898).
25. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας
(ΠΣΣΕ-ΗΣ)» (Β’ 2417).
26. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος» (Β’ 1135).
27. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος.
28. Το υπό στοιχεία 3000.0/93280/21/21.12.2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
29. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν υποστεί μεγάλες
οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν, αρχής γενομένης από την 3η
Αυγούστου 2021, στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
30. Την από 9.12.21021 εισήγηση της Κυβερνητικής
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
31. Την από 30.12.2021 εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
32. Την υπό στοιχεία 2/158179/ΔΠΓΚ/31.12.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.
33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, διαμορφώνοντας
τη συνολική δαπάνη σε έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (11.500.000) ευρώ, εκ των οποίων τρία
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ
σε βάρος του τρέχοντος οικονομικού έτους και οχτώ
εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ σε βάρος του οικονομι-
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κού έτους 2022. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις
για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές
Κρατικές Δαπάνες» προς τον ΑΛΕ 2310988899 «Λοιπές
μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και
φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα», από τον οποίο
θα διενεργηθούν οι σχετικές πληρωμές. Επιπρόσθετα,
προκαλείται δαπάνη, η οποία αφορά στα συναφή τραπεζικά έξοδα και θα εξυπηρετηθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για
τραπεζικές υπηρεσίες» του προαναφερόμενου ειδικού
φορέα, αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/9.12.2021 (Β’ 5712) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, τροποποιείται ως εξής:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι:
α) Οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ
υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Αυγούστου 2021 που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο "Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04)
οι οποίες έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στους
Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
β) οι ναυτικές εταιρείες, οι οποίες είναι υποκείμενες σε
ΦΠΑ κατά την 31η Αυγούστου 2021 και εξυπηρετούν το
νομό Ευβοίας, όπως προσδιορίζονται από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το υπεραστικό ΚΤΕΛ που εξυπηρετεί τον Νομό Ευβοίας,
γ) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ την 31η Αυγούστου 2021, καθώς και μη
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά
την 31η Αυγούστου 2021, οι οποίες έχουν την έδρα τους
ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους
από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας κατά την 1η Ιουλίου 2021,
ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές,
διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι
οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί
και πολιτικά κόμματα,
δ) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες είναι μη
υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες
την 31η Αυγούστου 2021, οι οποίες έχουν την έδρα τους
ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής
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Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
λειτουργούν νομίμως, οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο
ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν από τους ΚΑΔ που ανήκουν
στην κατηγορία ΚΑΔ 55 «Καταλύματα» είτε τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.7.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την
01.07.2021, με εξαίρεση τις υποπερ. αα και ββ της περ. γ,
και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της
επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση
της παρ. 3»
2. Η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Οι επιχειρήσεις των περ. α και γ της παρ. 1 έχουν
την έδρα τους ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, λειτουργούσαν νομίμως κατά την 3η
Αυγούστου 2021 και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19».
3. Η περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους,
ως ακολούθως:
Για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Αυγούστου
2021, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών
Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτό
προκύπτει από τα στοιχεία των δηλώσεων ΦΠA (κωδικός
312 δήλωσης ΦΠΑ), παρουσιάζει μείωση κατά 20,00%
τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς
και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Κατά τον
ως άνω υπολογισμό διενεργείται στρογγυλοποίηση των
ποσοστών μείωσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών
αναφοράς, στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.
Οι υποκείμενες σε ΦΠΑ επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και οι
οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν από
τους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες ΚΑΔ 47 «Λιανικό
Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», ΚΑΔ 55 «Καταλύματα» ή ΚΑΔ
56 «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης», δύναται να
είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως της μείωσης του κύκλου
εργασιών τους.
Ειδικά οι επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε
ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες και οι
οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν
από τους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία ΚΑΔ ΚΑΔ
55 «Καταλύματα» είτε τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού
κατά την 1.7.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας
από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την
αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021, δύναται
να είναι δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης ανεξαρτήτως
των ακαθάριστων εσόδων τους».
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ επιχειρήσεις, το ύψος της
ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:»
5. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθενται παρ. 3
και 4 ως εξής:
«3. Ειδικά για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ επιχειρήσεις
που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την
01.07.2021 έναν από τους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες ΚΑΔ 47 «Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», ΚΑΔ 55
«Καταλύματα» ή ΚΑΔ 56 «Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστίασης», με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του
άρθρου 5 της παρούσας, το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης
ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξαρτήτως
μείωσης του κύκλου εργασιών τους.
4. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες
σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες και
οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021
έναν από τους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία ΚΑΔ
55 «Καταλύματα» είτε τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού
κατά την 1.7.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021, με
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της
παρούσας, η ενίσχυση ορίζεται στο ποσό των χιλίων
(1.000) ευρώ»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 21η Ιανουαρίου
2022»
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ 614
(2)
Προσδιορισμός επιπλέον ανταμοιβής του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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).
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2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Τα άρθρα 270 έως 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση
οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως το άρθρο 281, για τον προσδιορισμό επιπλέον ανταμοιβής του προσωπικού της
αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
9. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/6-11-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου
2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας (L 57).
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης
(L 57).
12. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την Εκτελεστική Απόφαση
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας
(στο εξής το «Σ.Α.Α»).
13. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
14. Την εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους
70.000€, που θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2120288001 (Λοιπές
Αποζημιώσεις Ενιαίου Μισθολογίου Μονίμων και ΙΔΑΧ),
για τον φορέα Φ.1023-402-0000000.
16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος υπολογισμού επιπλέον ανταμοιβής
1. Το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής της παρ. 2 του
άρθρου 281 του ν. 4738/2020, δεν μπορεί υπερβαίνει τις
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αποδοχές που αντιστοιχούν σε δύο (2) μισθούς του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 278 του ν. 4738/2020
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
(ΕΥΣΤΑ).
2. Το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής καθορίζεται:
α) Κατά 40% από την επίτευξη των ετήσιων στόχων της
ΕΥΣΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
β) Κατά 60% από τον κατά περίπτωση άμεσα προϊστάμενό του υπαλλήλου, βάσει της συνολικής απόδοσής του.
3. Σε περίπτωση μη υπηρέτησης στην υπηρεσία κατά
το σύνολο του έτους 2021, η επιπλέον ανταμοιβή μειώνεται αναλογικά.
Άρθρο 2
Καθορισμός στόχων
1. Για το έτος 2021 καθορίζονται οι ακόλουθοι στόχοι:
α) Έκδοση πρότασης έγκρισης Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εμπεριέχει αίτημα από το Ελληνικό Δημόσιο
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταβολή της
προχρηματοδότησης συνολικού ύψους 3.964 δισεκατομμυρίων ευρώ,
β) έγκριση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) εκταμίευση προχρηματοδότησης συνολικού ύψους
3.964 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
δ) αποστολή αιτήματος καταβολής της πρώτης δόσης
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέγιστου ύψους 3.562
δισεκατομμυρίων ευρώ.
2. Όσον αφορά στο ύψος της επιπλέον ανταμοιβής της
περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1, ποσοστό εβδομήντα
τοις εκατό (70%) για το έτος 2021 καταβάλλεται με την
επίτευξη των στόχων των περ. α)-γ) της παρ. 1, ενώ το
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υπόλοιπο τριάντα τοις εκατό (30%) καταβάλλεται με την
επίτευξη του στόχου της περ. δ) της παρ. 1.
3. Σε περίπτωση που το ποσοστό του ποσού της πραγματοποιθείσας καταβολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ως προς το ποσό της περ. γ) της παρ. 1 (σε πρώτο δεκαδικό ψηφίο), είναι μικρότερο του ογδόντα πέντε τοις
εκατό (85%), τότε δεν οφείλεται ειδική ανταμοιβή για την
επίτευξη του στόχου της περ. α) της παρ. 1.
4. Σε περίπτωση που το ποσοστό του ποσού του υποβληθέντος αιτήματος καταβολής προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ως προς το ποσό της περ. δ) της παρ. 1 (σε
πρώτο δεκαδικό ψηφίο), είναι μικρότερο του ογδόντα
πέντε τοις εκατό (85%), τότε δεν οφείλεται ειδική ανταμοιβή για την επίτευξη του στόχου της περ. β) της παρ. 1.
Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής
1. Οι προϊστάμενοι των μονάδων της ΕΥΣΤΑ αποστέλλουν στον Διοικητή τα ποσοστά της περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 1, για τους άμεσα υφισταμένους τους.
2. Ο Διοικητής, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις
των άρθρων 1 και 2, αποστέλλει έγγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, εντός Ιανουαρίου εκάστου έτους, με το οποίο
καθορίζεται το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής του άρθρου 1, ως ποσοστό των ακαθάριστων αποδοχών, ανά
υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02063743112210008*

