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   Αριθμ. ΓΔΟΥ 468 
Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την 

ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα 

Απρίλιο 2021.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ - Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4797/2021 «Κρα-

τική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις 
για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρα-
τικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και 
λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66). 

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 υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L352/1 της 24.12.2013).

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαί-
σιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία 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).

7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

8. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και 
ν. 4172/2013» (Α’ 107).

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94).

10. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δια-
δικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

11. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

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

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

14. 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). 

15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

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

17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/209 (Α’ 133).

18. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
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20. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26380/23.4.2021 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέ-
ρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1682).

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλί-
ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1558).

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22439/9.4.2021 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απρι-
λίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1441), όπως ισχύει.

24. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20651/2.4.2021 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-

στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 1308).

25. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1194).

26. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προ-
σωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδια-
φέροντος» (Β’ 1135), όπως ισχύει.

27. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/ 
23.10.2020 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
ισχύει.

28. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

29. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων λόγω των 
συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19. 

30. Την υπό στοιχεία 2/71208/ΔΠΓΚ/12.05.2021 ει-
σήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυ-
βέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών.

31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εκατό τριάντα 
εκατομμυρίων (130.000.000) ευρώ για το τρέχον οικο-
νομικό έτος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατι-
κές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 
2310988899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, 
φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότη-
τα», η οποία θα αντιμετωπιστεί με μεταφορά πιστώσεων 
από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που 
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού», και δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού 
Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» 
του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξαρτάται από τα 
πραγματικά γεγονότα και δεν είναι δυνατόν να προσδι-
οριστεί και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπη-
ρεσίες», αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή 
αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Καταβάλλεται αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκο-
πού στους δικαιούχους του άρθρου 3, για τους οποίους 
ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή 
αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτι-
κούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 
ή η λειτουργία τους επηρεάζεται άμεσα από τα περιο-
ριστικά μέτρα λόγω της εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Απρίλιο 2021, σύμ-
φωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. 

2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και 
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρ-
μοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 
(Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, 
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη 
κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 
ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με 
βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδι-
οίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά 
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

3. Η αποζημίωση της παρ. 1 χορηγείται με βάση 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
ειδικότερα το σημείο 3.1 αυτής.

Άρθρο 2
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 

1. Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού: ενίσχυση 
η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

2. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγ-
χου της σώρευσης του άρθρου 6, καθώς και του ελέγχου 
της προϋπόθεσης της παρ. 2 του άρθρου 4, ενιαία επι-
χείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ 
τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν 
μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις: 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαι-
ωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι-
χείρησης, 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να 
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι-
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική 
επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει 
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού 
της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης 
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει 

συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω 
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρή-
σεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας 
ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού 
προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν 
από κοινού. 

3. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που 
εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 104/2000 του 
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδα-
τοκαλλιέργειας (EE L17/22 της 21.1.2000), και οι οποίοι 
αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το οποίο 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση 
επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επί-
σης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της 
γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την 
προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης 
για την πρώτη του πώληση.

5. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση 
με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, 
την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης 
στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους 
πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποι-
ητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία 
προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· 
η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς 
τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγ-
ματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό 
χώρο.

6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Παραρ-
τήματος I του Καν. 651/2014:

α) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχο-
λούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) 
εκατ. Ευρώ.

β) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απα-
σχολούν λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. 
ευρώ.

Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και 
των χρηματικών ποσών λαμβάνονται υπόψη τα αναφε-
ρόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος. 

Άρθρο 3
Δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού

Δικαιούχοι της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκο-
πού της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι: 

α) οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” 
(ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λου-
τρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04),

β) οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πο-
λιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου 
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Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(http://drasis.culture.gr) την 1η Απριλίου 2021, ανεξαρ-
τήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και

γ) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συ-
μπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδο-
σκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με εξαίρεση 
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτε-
λούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, δι-
ανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, 
δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεται-
ριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης 
κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονο-
μικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και 
πολιτικά κόμματα, που δεν υπάγονται στις περ. α και β, 
οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια του άρθρου 4. 

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις δικαιώματος αυξημένης αποζημί-
ωσης ειδικού σκοπού

1. Η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλ-
λεται στους δικαιούχους του άρθρου 3 εφόσον πληρούν 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορί-
ζονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 της παρούσας,

β) έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, 

γ) για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης γ του άρθρου 3: 
αα)  έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότη-

τας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021, έναν από τους περιγραφό-
μενους στο Παράρτημα ΙΑ, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, 
ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 
1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 
από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, 
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, εί-
ναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021, ή

ββ)  έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021, έναν από τους περιγραφό-
μενους στο Παράρτημα ΙΒ, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, 
ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 
1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 
από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, 
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, εί-
ναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021 και 
έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις Περιφερειακές 
Ενότητες Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, 

δ) έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος 
και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις 
υποβάλουν, ως εξής:

i)  μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολο-
γικό έτος 2019,

ii)  μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει 
όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ια-
νουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021,

ε) έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
του φορολογικού έτους 2019, με ποσό ακαθαρίστων 
εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του 
μηδενός, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που έχουν κά-
νει έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 για 
τις οποίες δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να 
είναι μεγαλύτερα του μηδενός, 

στ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 
2019 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, 
όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται 
στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών 
δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη 
την περίοδο αυτή,

ζ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγ-
χου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ 
τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμ-
φωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως 
αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ,

η) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),

θ) έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Φεβρου-
αρίου 2020.

2. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 1, οι επιχειρήσεις 
πρέπει να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη 
ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον, κατά τη 
στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικα-
σία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και 

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν 
ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύ-
ησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης 
και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε 
επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Άρθρο 5
Ύψος ενίσχυσης

1. Με την επιφύλαξη των ορίων σώρευσης του άρθρου 
6, η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται 
σε 1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 
5 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, 2.000 ευρώ για δι-
καιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους 
κατά την 1.4.2021 και 4.000 ευρώ για δικαιούχους που 
απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, για:

α) τους φορείς των περιπτώσεων α και β του άρθρου 
3, όλης της Επικράτειας,

β) τις επιχειρήσεις της περίπτωσης γ του άρθρου 3, 
όλης της Επικράτειας, που έχουν ενεργό κύριο Κωδικό 
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 έναν από 
τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, ή των οποίων 
τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23667Τεύχος B’ 2025/18.05.2021

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφό-
μενους στο Παράρτημα ΙΑ, όπως αυτά προκύπτουν από 
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021 και 

γ) μόνο για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης γ του άρ-
θρου 3 που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Κοζάνης και Θεσσαλονίκης και έχουν 
ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 
1.4.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτη-
μα ΙΒ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 
την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από 
τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 1.4.2021. 

2. Με την επιφύλαξη των ορίων σώρευσης του άρθρου 
6, η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται 
σε 500 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 
εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, 1.000 ευρώ για επιχει-
ρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους κατά την 
1.4.2021 και 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχο-
λούν 21 έως 49 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, μόνο για 
τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην 
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και έχουν ενεργό κύριο 
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.21 έναν 
από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, ή των 
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.4.21 
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγρα-
φόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά προκύπτουν 
από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολο-
γικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.21.

Άρθρο 6
Έλεγχος σώρευσης

1. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει οι 
δικαιούχοι από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμή-
ματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπε-
δο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενός εκα-
τομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ. Για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το συνολικό ποσό ενισχύ-
σεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ. 

2. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη 
φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση 
τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει ο δικαιούχος κατά την 
αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει 
της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην 
οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω 
ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, 
στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες 
τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με 
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και 
εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσε-

ων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι 
εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει το ανώτατο όριο της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης 
για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το 
αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου 
το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχεί-
ρηση να μην υπερβαίνει το εν λόγω όριο.

3. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολο-
γιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις 
ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 
του Προσωρινού Πλαισίου, στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας 
υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.

4. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθε-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτη-
τα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρ-
μογή της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport». 

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 1η Ιουνί-
ου 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 
«myBusinessSupport», η οποία αποτελεί εφαρμογή 
του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/
mybusinesssupport).

2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων 
της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι 
λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας. 
Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Ειδικά οι επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους 
στις 1.4.2021 υπαγόταν στις περιγραφικές (χωρίς ΚΑΔ) 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο τέλος του Πα-
ραρτήματος ΙΑ επιβεβαιώνουν, συμπληρώνοντας ειδι-
κό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η 
συμπλήρωση αυτή, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του ν. 1599/1986.

4. Για τους φορείς της περ. β του άρθρου 3, οι οποίοι 
υποβάλλουν σχετική αίτηση, γίνεται διασταύρωση με 
τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (συ-
μπεριλαμβανομένου του Α.Φ.Μ.), τα οποία παρέχει στην 
ΑΑΔΕ η Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των 
σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ. 

6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή 
της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των 
δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία 
των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υπο-
βαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού 
του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχε-
ται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση 
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λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσω-
ποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική 
εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το 
αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

Άρθρο 8
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

1. Ο αιτών ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ 
αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής 
του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε 
(5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλα-
βής της ανωτέρω ενημέρωσης. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει 
όλων των στοιχείων και πληροφοριών που της αποστέλ-
λονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ, μαζί με το οικείο αίτημα 
στο οποίο αφορούν.

2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, κατα-
βάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της 
δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωπο-
ποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, σε κάθε 
περίπτωση το αργότερο έως την 31.12.2021.

3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί 
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», επεξεργάζεται 
τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που 
έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πλη-
ρωμή δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική 
μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η οποία 
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο 
ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τρα-
πεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπη-
ρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός 
(προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η 
ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξερ-
γάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» 
(ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό 
προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το 
πλήθος των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά 
συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 9
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

1. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης 
της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 8 αποστέλλεται με 
ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη ΓΔΟΥ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. 

2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 
του άρθρου 8 αποστέλλεται, μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και 
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαρια-
σμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιά-
μεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ 
GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πλη-
ρωμές 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 συ-
νολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), 
σύμφωνα με την 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσι-
οδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους 
προς τρίτους. 

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαρια-
σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρο-
νικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογα-
ριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, 
με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ προς τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα 
στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, 
μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 
0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα 
του τακτικού προϋπολογισμού. 

3. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν 
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71 
0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης 
τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστι-
κοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει 
σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον 
τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη 
Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου 
να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολου-
θώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας 
(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από 
ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και 
πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες 
πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του 
τρέχοντος έτους.

4. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα απόφαση, 
β) η απόφαση του Υπουργού για την έκδοση του συμ-

ψηφιστικού χρηματικού εντάλματος,
γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 

του άρθρου 8,
δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα 

της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπε-
ζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντο-
λή πληρωμής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επέχει 
θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
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Άρθρο 10
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις

1. Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει από την 
1η Μαΐου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο 
απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει 
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των 
εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, 
από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε 
η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι 
λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, 
οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι 
οικειοθελείς παραιτήσεις.

2. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι 
την 30η Ιουλίου 2021 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν 
από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 
υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή με-
ρικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη 
δυνάμει της παρούσας ενίσχυση. 

4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε 
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί 
αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. 

5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης 
από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο 
ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρού-
σας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υπο-
βολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του 
συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την 
ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, 
σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία. 

6. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά 
στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα 
για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της 
ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργά-
νων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανε-
ξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών 
και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογη-
τικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, 
ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς 
φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονι-

κών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων 
που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

7. Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υπο-
βάλουν στα αρμόδια όργανα κάθε σχετικό στοιχείο, έγ-
γραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί.

Άρθρο 11
Υποχρέωση διαφάνειας

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προ-
σωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώ-
νται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ 
για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), 
εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου 
και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση 
του δικαιούχου - λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποί-
ηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.

Άρθρο 12
Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων

1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική 
εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης 
της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμ-
βάνει την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των 
υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλει-
στικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων 
που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο 
φορέα, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα 
(10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμέ-
νων ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρή-
θηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις 
για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επί-
σης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των 
ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού 
Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 
της παρούσας, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων 
εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπό-
μενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου.

2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών κάθε απαιτούμενη πληροφο-
ρία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, 
ιδίως στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής 
των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

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

  Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02020251805210016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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