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   Αριθμ. 141613 
Επιχορήγηση ΟΤΑ Β΄ βαθμού για την εξυγίανση 

των επιχειρήσεών τους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β) Τον ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδο-
τικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την 
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού 
και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
(Α΄ 180).

γ) Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δι-
αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143) και ιδίως τα άρθρα 20, 23, 57, 78 και 79.

δ) Τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύ-
ρωση του Σχεδίου Σύμβασης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).

ε) Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

στ) Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).

ζ) Την εγκύκλιο 25853/28.2.2019 περί οδηγιών έγκρι-
σης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμ-
ματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022.

η) Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-

δύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 -
Β΄ 2573)» (Β΄ 2857).

θ) Του 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).

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

ια) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

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

ιγ) Της περ. ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

ιδ) Την υπ’ αρ. 1170/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

2. Το άρθρο 107 του ν. 4849/2021 «Επιχορήγηση ΟΤΑ β΄ 
βαθμού για την εξυγίανση των επιχειρήσεών τους» (Α΄ 207).

3. Την υπ’ αρ. 117604/1-11-2021 εντολή του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί ορισμού και διαχείρι-
σης των θεμάτων που προκύπτουν από τη νομοθετική 
διάταξη «Επιχορήγηση ΟΤΑ β΄ βαθμού για την εξυγίανση 
των επιχειρήσεών τους».

4. Το υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΑΠ/338814/3952, αίτημα 
ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κα-
θώς και τα υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΑΠ/358885/4199, τα υπό 
στοιχεία ΠΔΕ/ΔΑΠ/364324/4257 υποβληθέντα δικαιολο-
γητικά και στοιχεία προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

5. Το εισηγητικό έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 
Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΤΕΣΙΕ), κα-
τόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών που υπέβαλε η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 138604/
20-12-2021 εισήγηση της αρμόδιας ΓΔΟΥ, από την πα-
ρούσα απόφαση διαπιστώνεται ότι προκαλείται επιβά-
ρυνση επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
ύψους έξι εκατομμυρίων (6.000.000) ευρώ, η οποία θα 
καλυφθεί από πιστώσεις που θα χορηγηθούν από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εντός του ορίων 
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πιστώσεων αυτού και θα εγγραφούν σε ΣΑΕΠ της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η καταβολή επιχορήγησης ποσού έξι (6) 
εκατομμυρίων ευρώ, προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας, με την προϋπόθεση της εφαρμογής των απαιτήσεων 
του άρθρου 107, του ν. 4849/2021, όπως στην παρούσα 
εξειδικεύονται.

2. Τελικός ωφελούμενος είναι η επιχείρηση της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΥΔΡ. ΗΛ. Α.Ε.», που έχει αντικείμενο δραστηριότητας την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδατοπτώσεις και 
στην οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις άρθρου 107, 
του ν. 4849/2021.

3. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνει σε λογαρια-
σμό που θα υποδείξει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
Ακολούθως με την λήψη της επιχορήγησης και εντός 
των επομένων 30 ημερών, θα πρέπει να καταβληθούν 
οι δανειακές κατά προτεραιότητα υποχρεώσεις της «ΥΔΡ. 
ΗΛ. Α.Ε.», ειδικότερα ποσό έως 5.420.575 ευρώ για την 
εξόφληση των δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, τα οποία 
έχουν μεταφερθεί στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσε-
ων με την ονομασία «INTRUM HELLAS Α.Ε. Δ.Α.Δ.Π.», το 
υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης, θα διατεθεί για 
την μερική ή ολική εξόφληση δανειακών και λοιπόν υπο-
χρεώσεων της εταιρείας.

4. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατόπιν της πραγ-
ματοποίησης των πληρωμών σύμφωνα με τα οριζόμενα 
ανωτέρω, υποχρεούται να στείλει στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων σχετικό ενημερωτικό έγγραφο 
συνοδευόμενο με αντίγραφα των παραστατικών ή εξο-
φλητικών βεβαιώσεων των δανείων ή και λοιπών πλη-
ρωμών. Στην περίπτωση ύπαρξης αδιάθετου ποσού εκ 
της επιχορήγησης, αυτό θα επιστραφεί στο ΠΔΕ.

5. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αμέσως με την λήψη 
της επιχορήγησης, θα εκκινήσει την εφαρμογή των δρά-
σεων ενός προγράμματος εξυγίανσης της «ΥΔΡ.ΗΛ. Α.Ε.», 
το οποίο θα προβλέπει την άμεση υλοποίηση των δρά-
σεων που θα επιτρέψουν την πλήρη εκμετάλλευση της 
παραγωγικότητας της εταιρείας, καθότι η λειτουργία 
της παρέχει οικονομικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη.

6. Ο προβλεπόμενος διαχειριστικός έλεγχος της εται-
ρείας που ορίζεται στην παρ. 4, του άρθρου 107, του 
ν. 4849/2021, θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την 
έκδοση της παρούσας απόφασης. Ο προβλεπόμενος 
διαχειριστικός έλεγχος, δεν αποτελεί προϋπόθεση για 
την καταβολή της επιχορήγησης και την υλοποίηση του 
έργου εξυγίανσης.

7. Οι δράσεις αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης, έχουν 
στόχο την ομαλή και βιώσιμη λειτουργία της εταιρεί-
ας. Η εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας λειτουρ-
γεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, 
των αγροτών της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης και 
συνδέεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος 
και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ και της Ελλάδας για 
τους περιορισμούς των ρύπων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Οικονομικών Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
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