
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81185/ 
27.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδι-
κασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικό-
τητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 
του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)» (Β’ 6324).

2 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» 
στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότη-
τας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των 
άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος).

3 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ» με δ.τ. «GELSOΜIΝO» 
στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματι-
κότητα των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 
(Β’ κύκλος).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ.Π. Οικ. 989 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/ 
27.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Δια-

δικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτι-

κότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 

24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)» (Β’ 6324). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και 

οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με 

την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών 
Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊό-
ντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες δι-
ατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρό-
νοια» (Α΄ 238),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄  133) 
και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με 
το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

γ) του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και, ιδίως, της παρ. 1 του άρθρου 
13 και της παρ. 10 του άρθρου 41,

δ) του ν. 3607/2007 Σύσταση και Καταστατικό της 
"Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε." (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανω-
τικές διατάξεις (Α΄ 245),

ε) των π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α΄ 181), π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 119) και του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

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

ζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

η) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

θ) της υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
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θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).

ι) της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2. Τις από 27.7.2021, 17.08.2021 και 19.10.2021 γνώμες 
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

3. Την υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/27.12.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής 
από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα 
με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)» (Β’ 6324).

4. Την υπό στοιχεία B1α, B2β/ΓΠ οικ 988/10-01-2022 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι-
ονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από το πε-
ριεχόμενο της προωθούμενης διάταξης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι 
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής 
των φυσικών προσώπων από τον υποχρεωτικό εμβολια-
σμό, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.

5. Την ανάγκη να εξειδικευθεί η διαδικασία απαλλαγής 
από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των φυσικών προ-
σώπων, που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή 
τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί 
έως και την 31.12.1961, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 81185 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 6324/2021) προστίθεται δεύ-
τερο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται του πεδίου εφαρ-
μογής της παρούσας οι πολίτες που διαθέτουν Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου υπαγόμενο στην αρμοδιότητα 
της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, καθώς και οι πολίτες 
που κατά την ημερομηνία ελέγχου εμφανίζονται στο Μη-
τρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ με χώρα κατοικίας 
διαφορετική της Ελλάδας».

Άρθρο 2

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 
81185 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 6324/2021) προ-
στίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ελλείψει ιατρών του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας ή/και πανεπιστημιακών ιατρών 
ειδικοτήτων παθολογίας, καρδιολογίας και αλλεργιολο-
γίας, οι επιτροπές αυτές δύναται να αποτελούνται από 
ιατρούς ανεξαρτήτου ειδικότητας».

Άρθρο 3

Η προθεσμία της παρ.  4 του άρθρου 3 της υπό 
στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 6324/2021) που ισχύει για την υποβολή αίτησης απαλ-
λαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό παρατείνεται 
από τη λήξη της μέχρι την 14.1.2022.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υγείας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Υφυπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I

    (2)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» στο 

καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας 

Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρ-

θρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος). 

 Με την υπό στοιχεία 106/ΔΠΑ/7/00054/Π/ν.4399/ 
2016/11-01-2022 απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακε-
δονίας και Θράκης) εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυ-
σης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Γ’ κύκλος) 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΟΣΜΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 100 ΚΛΙΝΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηρι-
ότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) 
στο Δήμο «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» της Περιφέρειας «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 
5.211.999,84 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κό-
στους ίσου με 5.073.213,52 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Β 2.790.267,44 €
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- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου Ποσοστό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις-επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (παρ. 1, άρθρο 11) 35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 55,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (παρ. 2, άρθρο 11) 50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (παρ. 2, άρθρο 11) 100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
22,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   

Ι

(3)
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ» με δ.τ. «GELSOΜIΝO» στο κα-

θεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Β’ κύκλος)   .

 Με την υπό στοιχεία 9/11/01/2022/Π14/7/00012/Γ/ν.4399/2016/απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρημα-
τικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Β’ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην μετατροπή διατηρη-
τέου κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα, 5*, δυναμικότητας 8 Δωματίων/Σουιτών - 16 κλινών, στο κέντρο της πόλης 
της Κω, του Δήμου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας του Δήμου Κω το οποίο έχει μισθωθεί με μακροχρόνια 
μίσθωση στην εταιρία ΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ (επενδυτικός φορέας) (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, 
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 908.541,17 € ευρώ και συνολικού 
ενισχυόμενου κόστους ίσου με 908.541,17 € (ευρώ).

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Β 192.319,64 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου Ποσοστό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις-επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (παρ. 1, άρθρο 11) 20,000%
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(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 30,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (παρ. 2, άρθρο 11) 50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (παρ. 2, άρθρο 11) 100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
9,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02000461201220004*


