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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
τις πλημμύρες της 17ης έως 20ης Σεπτεμβρίου 
2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2 Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επι-
δόματος εορτών Χριστουγέννων 2022 και ασφα-
λιστικών εισφορών εργαζομένων σε αναστολή 
σύμβασης εργασίας, στις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και 
οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέ-
μου στην Ουκρανία, που καλύπτεται από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό.
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  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  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 την παρ. 1 του άρθρου 12, καθώς και το 
άρθρο 4, τις παρ. 3, 5 και 7 του άρθρου 7, την παρ. 1 του 
άρθρου 22 και την παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Το Κεφαλαίο 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» (Α’ 143).

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

6. 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).

7. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 16).

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 π.δ.  97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων» (Α’ 138).

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

12. 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).

13. 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) 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.

γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο1 
του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 «Επι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Δεκεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6355

64197



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64198 Τεύχος B’ 6355/14.12.2022

χείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη 
νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριό-
τητα. 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».

14. 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.

15. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θε-
ομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670), όπως τροπο-
ποιήθηκε 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.

16. Την υπό στοιχεία 96527 ΕΞ2021/03.08.2021 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επιχορήγησης 
των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής 
Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου του 
Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής 
Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 3554).

17. Την υπό στοιχεία 69195 ΕΞ 2021/11.06.2021 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση ενίσχυσης 
με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των 
πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής 
Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Αλμυρού της Περιφερει-
ακής Ενότητας Μαγνησίας και στον Δήμο Φαρσάλων 
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» (Β’ 2506).

18. Την υπό στοιχεία 38236 ΕΞ 2021/31.03.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση 
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζη-
μίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως 
και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Αλμυρού της 
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» (Β’ 1310).

19. Την υπό στοιχεία 24163 ΕΞ 2021/26.02.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση 
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζη-
μίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως 
και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δ.Ε. Ν. Αγ-
χιάλου του Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της 
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» (Β’ 800).

20. Την υπό στοιχεία 15930 ΕΞ 2021/08.02.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση 
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημί-
ωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 
20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου 
του Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Μαγνησίας και σε περιοχές του Δήμου 
Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 515).

21. Την υπό στοιχεία 4646 ΕΞ 2021/14.01.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών "Χορήγηση 
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζη-
μίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως 
και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δ.Ε. Ν. Αγ-
χιάλου του Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της 
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας" (Β’ 84).

22. Την υπό στοιχεία 141977 ΕΞ 2020/11.12.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση 
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημί-
ωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 
20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου 
του Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Μαγνησίας και σε περιοχές του Δήμου 
Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 5504).

23. Την υπό στοιχεία 136906 ΕΞ 2020/01.12.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση 
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημί-
ωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 
20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου 
του Δήμου Βόλου και του Δήμου Αλμυρού της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Μαγνησίας και σε περιοχές του Δήμου 
Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 5301).

24. Την υπό στοιχεία 129652 ΕΞ 2020/12.11.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση 
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζη-
μίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως 
και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Αλμυρού της 
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας»(Β’ 5003).

25. Την υπό στοιχεία 122050 ΕΞ 2020/26.10.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Χορήγηση 
ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζη-
μίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως 
και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Φαρσάλων της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και στον Δήμο Αλμυ-
ρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4742).

26. Την υπ’  αρ. 94039/30.09.2022 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 
6Τ8Ν46ΜΤΛΡ-ΥΕΣ).
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27. Τις υπ’ αρ. 114828/02.11.2020 (ΑΔΑ: 6Β5Θ46ΜΤΛΡ-
ΙΛΥ), 125141/25.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΥΛΒ46ΜΤΛΡ- ΨΗ7), 
131608/10.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΔΠ46ΜΤΛΡ-ΓΣΙ), 137864/ 
24.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΜΥΛ46ΜΤΛΡ- Ψ6Β), 9616/ 27.01.2021 
(ΑΔΑ: ΨΥΔΒ46ΜΤΛΡ- ΖΦΙ), 17909/ 10.02.2021 (ΑΔΑ: 
9Δ4Λ46ΜΤΛΡ- Ε6Μ), 18611/ 12.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΓΙ946ΜΤΛΡ- 
ΜΦ3), 28449/ 08.03.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΥΣ46ΜΤΛΡ- Μ6Σ, 42813/ 
12.04.2021 (ΑΔΑ: 65ΒΛ46ΜΤΛΡ- Θ49), και 3/ 18.06.2021 
(ΑΔΑ: ΩΦΟΜΗ- 89Ε) εντολές πληρωμής.

28. Το υπ’ αρ. 463447/29.11.2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνη-
σίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

29. Το υπό στοιχεία 182805 ΕΞ 2022/13.12.2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης 
Εποπτευόμενων Φορέων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

30. Το υπ’ αρ. 87172/14.07.2021 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής «Ποσοστό επιχορή-
γησης σε επιχειρήσεις για ζημιές από τη θεομηνία «Ια-
νός» και τον σεισμό και την πλημμύρα που ακολούθησαν 
αυτόν στη Σάμο».

31. Τις από 2.07.2021 και 14.07.2022 εισηγήσεις της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

32. Την ανάγκη στήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας και επλήγησαν από την πλημμύρα της 17ης έως 
και της 20ής Σεπτεμβρίου 2020.

33. Την υπό στοιχεία 180965 ΕΞ 2022/09.12.2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

34. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό πέραν της δαπάνης ύψους 48.194,00 ευρώ κατ’ 
ανώτατο όριο, σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημο-
σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ ΣΑΝΑ 851 2022ΝΑ85100004) και του αντίστοιχου 
ενάριθμου συνεχιζόμενου έργου όπως αυτό εντάχθη-
κε στο ΕΠΑ, η οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ. 94039/ 
30-09-2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 702/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 17ης 
έως 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 
10330/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./Α325/07.10.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, όπως συ-
μπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 40076/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
Α325/2022 (Β’ 640) όμοια, σύμφωνα με τον ν. 4797/2021, 
ιδίως τα άρθρα 12, καθώς και 4, 7, 22 και 24 του νόμου 
αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες έχουν 
καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρω-

γής της Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 28 έγ-
γραφο του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, 
όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, 
εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιω-
τικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου 
του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα 
οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 27,5% του συ-
νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. 
Ειδικά για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε 
δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση 
με το 27,5% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, που δεν 
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Από το σύνολο της επιχορήγησης αφαιρείται τυχόν 
προκαταβολή που έχει λάβει ο δικαιούχος σύμφωνα με 
τις υπό στοιχεία 122050 ΕΞ 2020/26.10.2020, 129652 ΕΞ 
2020/12.11.2020, 136906 ΕΞ 2020/01.12.2020, 141977 
ΕΞ 2020/11.12.2020, 4646 ΕΞ 2021/14.01.2021, 15930 ΕΞ 
2021/08.02.2021, 24163 ΕΞ 2021/26.02.2021, 38236 ΕΞ 
2021/31.03.2021, 69195 ΕΞ 2021/11.06.2021 αποφάσεις.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 702/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στον Κανονι-
σμού (ΕΕ) 702/2014, το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της 
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πλη-
ροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν 
λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις 
(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transpar 
ency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, 
το αργότερο 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 στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της 
Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής των δικαι-
ολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) 
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 110065 
ΕΞ2021/10.09.2021 (Β’  4203) (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) και 
147036ΕΞ 2021/22.11.2021 (Β’ 5424) (ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

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.
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8. 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 Υπηρεσι-
ών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενοι 
από την αναλυτική κατάσταση των πληγεισών αγροτι-
κών εκμεταλλεύσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό 
στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-
ΧΟΨ) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών, σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει 
σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους 
του δικαιούμενου ποσού.

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 
ΕΞ2021/23.06.2021 (Β’ 2670) (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφα-
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αγροτικής Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Τροφίμων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

      Αριθμ. 121267 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επι-

δόματος εορτών Χριστουγέννων 2022 και ασφα-

λιστικών εισφορών εργαζομένων σε αναστολή 

σύμβασης εργασίας, στις επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και 

οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πο-

λέμου στην Ουκρανία, που καλύπτεται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 79 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της 

παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμ-
βουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη 
μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), 
κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσί-
ου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελλη-
νικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας 

λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος 
δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την 
απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ 
νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροπο-
ποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές 
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 126).

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

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

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

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

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

8. 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).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

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

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

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

14. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώ-
τη Τσακλόγλου» (Β’ 4443)

15. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).

16. Την υπ’ αρ. 67806/19.7.2022 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προ-
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στασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και 
οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου 
στην Ουκρανία» (Β’ 3796), όπως ισχύει σήμερα με την 
υπ’ αρ. 94354/10.10.2022 όμοια απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67806/19.7.2022 κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για 
την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας 
και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου 
στην Ουκρανία» (Β’ 3796)» (Β’ 5394).

17. Την υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστου-
γέννων και Χριστουγέννων στους μισθωτούς όλης της 
χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου» (Β’ 742).

18. Την υπ’ αρ. 90861/30.9.2022 εισήγηση του Αναπλη-
ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.

19. Την ανάγκη διασφάλισης και προστασίας των θέσε-
ων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο της Γουνοποιίας και πλήττονται σημαντικά 
από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη εκτιμώμενου ύψους ενός εκατομμυρίου 
πεντακοσίων εικοσιενός χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα 
επτά ευρώ (1.521.677,00€) η οποία βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΦ 1033-501-
0000000, ΑΛΕ 2310988001).

21. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρ-
θρου 3 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας καταβολής του επιδό-
ματος εορτών Χριστουγέννων 2022 και ασφαλιστικών 
εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργα-
σίας, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις 
συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που καλύπτεται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών 
Χριστουγέννων 2022 που καταβάλλεται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό

1. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργα-
σίας των εργαζομένων, στις επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες 
πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ου-
κρανία και για την προστασία των οποίων εκδόθηκαν 
οι υπ’ αρ. 67806/19.7.2022 (Β’ 3796) και 94354/10.10.2022 
(Β’ 5394) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τίθεται σε αναστολή 
εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Μαΐου έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2022, το ποσό εκ του επιδόματος 
εορτών Χριστουγέννων, καθώς και οι ανάλογες ασφαλι-

στικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστη-
μα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών 
Χριστουγέννων του έτους 2022 υπολογίζεται επί του πο-
σού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται 
απευθείας στους εργαζόμενους, ως εξής: α) για το έως 
την 30ή.11.2022 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγ-
ματοποιείται έως την 21η.12.2022, β) για το διάστημα 
υπαγωγής από 1.12.2022 έως 31.12.2022, η καταβολή 
πραγματοποιείται έως την 31η.1.2023. Η καταβολή της 
ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δια του ΠΣ «ΕΡ-
ΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων - εργαζομένων.

2. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την ανωτέ-
ρω παράγραφο εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).

Άρθρο 2
Διαδικασία καθορισμού δικαιούχων - 
εργαζομένων του επιδόματος εορτών 
Χριστουγέννων που καταβάλλεται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό

1. Η πληρωμή προς τους δικαιούχους - εργαζόμενους 
της αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 
2022, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ολο-
κληρώνεται αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που 
τηρούνται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με τις ημέρες 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού 
και τα καταβαλλόμενα για τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οι-
κονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η 
αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2022, 
πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) 
εκάστου μισθωτού.

2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία του Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ για τον σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής 
της αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 
2022, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 3
Διαδικασία απόδοσης του επιδόματος εορτών 
Χριστουγέννων

1. Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργαζόμενους, 
του μέρους του επιδόματος εορτών, που βαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό ορίζεται ως αρμόδιος φορέας 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η 
πληρωμή γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων με πίστωση του τραπεζικού λογα-
ριασμού (ΙΒΑΝ) εκάστου δικαιούχου-εργαζόμενου σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

2. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή 
αναλυτική κατάσταση δικαιούχων- μισθωτών, η οποία 
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπε-
ζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα 
στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβο-
λής, καθώς και το ΑΦΜ τους.

3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστή-
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ματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης 
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στη Διεύθυνση Συλλογικών 
Ρυθμίσεων και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων - μισθωτών σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ανά 
τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιού-
χων-εργαζομένων και το συνολικό ποσό της καταβολής 
ολογράφως και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις 
εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισή-
γηση της Διεύθυνσης  Συλλογικών Ρυθμίσεων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογα-
ριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει 
αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέω-
ση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 
«Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρω-
μών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του 
Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 
1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση 
της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με 
α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το 
ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος 
προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-
03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη 
του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από 
την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμει-
ακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω δια-
δικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ 
GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να 
διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζι-
κούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Η ανωτέρω 
εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οι-
κονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.. Τυχόν υπόλοιπα στον 
λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μετα-
φέρονται με εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος από τη Δι-
εύθυνση Λογαριασμού και Ταμειακού Προγραμματισμού 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση του 
λογαριασμού με IBAN: GR7101000230000000000200211 
και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋ-
πολογισμού.Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επι-
στρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με 
IBAN: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία 
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν σε επό-
μενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος 
εορτών Χριστουγέννων 2022 που βαρύνεται ο κρατι-
κός προϋπολογισμός, η ειδική εντολή πληρωμής της 
προηγούμενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: α) η 
απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλ-
ματος, β) η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 3, γ) αντί-
γραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και 
αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος 
για τη χρέωση του λογαριασμού 200.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 
ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος 
εορτών Χριστουγέννων έτους 2022 για τους 
εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας 
έχει ανασταλεί

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργο-
δότη) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2022, 
για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή σύμβα-
σης εργασίας, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται 
από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και οι 
οποίες αντιστοιχούν στον χρόνο αναστολής της σύμβα-
σης εργασίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της 
παρούσας, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού 
ή του ημερομισθίου του εργαζομένου, και καλύπτονται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και 
το Τ.Ε.Κ.Α. επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 
2022 για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζο-
νται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) 
που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα 
εορτών Χριστουγέννων 2022, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

α. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστου-
γέννων 2022 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 
πραγματικής απασχόλησης καταχωρίζονται στην ΑΠΔ 
τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.

β. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστου-
γέννων 2022 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται 
στην ίδια ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του 
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ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ 
περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, 
όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε 
αναστολή οι συμβάσεις εργασίας. Η συμπλήρωση των 
σχετικών πεδίων της ΑΠΔ γίνεται με βάση τα ισχύοντα 
πακέτα κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα 
λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α.

3. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις - εργοδότες 
έχουν καταβάλει σε εργαζόμενους της παρ. 1, αποδοχές 
οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας ή λόγω διακοπής της 
αναστολής της σύμβασης εργασίας για ορισμένο χρονι-
κό διάστημα, τα ποσά των αποδοχών αυτών καταχωρί-
ζονται στην ΑΠΔ για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 
2022 με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας 
του e- Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α.

4. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντι-
στοιχεί στις αποδοχές που καταχωρίζονται στην ΑΠΔ 
για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2022 βάσει της 
παρ. 2β καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

5. Για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά την έκδοση της ταυτότητας 
πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδό-
ματος εορτών Χριστουγέννων 2022 υπολογίζεται το 
ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλι-
σμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρούσα.

Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που 
προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 της παρούσας και απο-
στέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών 
εισφορών για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. που βαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

6. Για το Τ.Ε.Κ.Α., μετά την έκδοση της ταυτότητας 
πληρωμής των εισφορών επί του επιδόματος εορ-
τών Χριστουγέννων 2022, οι υπόχρεοι σε καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτού υποχρεούνται 
σε πλήρη εξόφληση και του ποσού που αντιστοιχεί σε 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ αυτού και καλύπτονται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την πα-
ρούσα, μη δυνάμενοι να συμψηφίσουν την οφειλή αυτή 
με το καλυπτόμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό 
ποσό. Το Τ.Ε.Κ.Α. συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας 
που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 της παρούσας και 
αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφα-
λιστικών εισφορών για το Τ.Ε.Κ.Α. που βαρύνουν τον 
κρατικό προϋπολογισμό.

7. Οι επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στον 
e-Ε.Φ.Κ.Α. και στο Τ.Ε.Κ.Α. για την κάλυψη των ασφαλι-
στικών εισφορών, σύμφωνα με τις προηγούμενες πα-
ραγράφους, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό με ισόποση μεταφορά πιστώσεων από τις Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

8. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον 
e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α. για το επίδομα εορτών Χρι-
στουγέννων 2022 διασταυρώνονται με το πληροφορι-
ακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοι-
χεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά 
στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης 
και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται, με τις 
οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και, όπου 
απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. 
και το Τ.Ε.Κ.Α. ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις 
επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.

9. Τυχόν υποβληθείσες ΑΠΔ που αφορούν στο επίδο-
μα εορτών Χριστουγέννων 2022 για χρονικό διάστημα 
που η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί σύμφωνα με 
την παρ. 1 τροποποιούνται ώστε να απεικονίζονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ανωτέρω πα-
ραγράφους.

10. Για τον e-Ε.Φ.Κ.Α., τυχόν ποσά ασφαλιστικών ει-
σφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που έχουν κα-
ταβληθεί από την επιχείρηση - εργοδότη και αφορούν 
στο επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2022 παραμένουν 
ως πιστωτικό υπόλοιπο στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και συμψηφίζο-
νται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών 
περιόδων.

11. Για το Τ.Ε.Κ.Α., τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών, 
ασφαλισμένου και εργοδότη, που έχουν καταβληθεί 
από την επιχείρηση - εργοδότη, αφορούν στο επίδομα 
εορτών Χριστουγέννων 2022 και καλύπτονται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρούσα, εγ-
γράφονται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο Τ.Ε.Κ.Α. υπέρ της 
επιχείρησης - εργοδότη και συμψηφίζονται με ασφα-
λιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων. 
Προϋπόθεση της εγγραφής των ποσών αυτών ως πι-
στωτικού υπολοίπου είναι η προηγούμενη ολοκλήρωση 
της μεταφοράς των αντίστοιχων ποσών από τον κρατικό 
προϋπολογισμό προς το Τ.Ε.Κ.Α.

12. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προ-
κύψει ότι οι επιχειρήσεις  - εργοδότες δεν εμπίπτουν 
στις ρυθμίσεις του άρθρου 79 του ν. 4949/2022 (Α’ 216) 
και της υπ’ αρ. 67806/19.7.2022 (Β’ 3796) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
94354/10.10.2022 (Β’ 5394) κοινή υπουργική απόφαση:

α. στην περίπτωση του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι καταβληθείσες 
ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από αυτόν στο 
Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρή-
σεις - εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις 
ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον προβλε-
πόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης κατα-
βολής, και

β. στην περίπτωση του Τ.Ε.Κ.Α., οι καταβληθείσες 
ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τις επι-
χειρήσεις - εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
για τις ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον 
προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης 
καταβολής και κατόπιν επιστρέφονται στο Ελληνικό Δη-
μόσιο από το Τ.Ε.Κ.Α.

Άρθρο 5
Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
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του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022
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