
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 808  
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενί-

σχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δα-

πανών για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 

2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομι-

κά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορω-

νοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών 

Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17). 

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το στοιχείο β΄ της παρ. 3 
του άρθρου αυτού.

3. 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-
θήκη (ΕΕ L 187/26.6.2014).

4. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863 /19.3.2020 ανακοίνω-
ση 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», και ιδίως τα τμήματα 3.1 
και 3.12.

5. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (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).

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

7. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α΄ 107).

8. Τον ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δη-
μόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός 
έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).

9. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄ 90).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-

γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155). 
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

12. 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).

13. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

15. Το π.δ. 134 /2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 
του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

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

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο δι-
ατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

19. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901). 

20. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/6.8.2020 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β΄ 3314).

21. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
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μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

22. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

23. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο 
ως και Δεκέμβριο 2020 (Β΄ 2236).

24. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 
μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).

25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄ 5047).

26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επι-
χειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19, για τον μήνα Αύγουστο 2020» (Β΄ 4752).

27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β΄ 4471).

28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.9.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β΄ 3948).

29. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 199/19.8.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 3460).

30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729), όπως 
ισχύει.

31. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας - (ΠΣΣΕ-
ΗΣ)» (Β΄ 2417).

32. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020» (Β΄ 2377).

33. Την υπ’ αρ. 21036/1737/2.6.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 
2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του 
επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του» 
(Β΄ 2141), όπως διορθώθηκε με τις Διορθώσεις Σφαλμά-
των του Β΄ 2196/2020.

34. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1645).

35. Την υπ’ αρ. 39162/15.4.2020 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσε-
ων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄ 1457).

36. Την υπ’ αρ. 1076/2.4.2020 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλο-
ποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλή-
γησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος» (Β΄ 1135).

37. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυ-
σης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

38. Την από 23.7.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

39. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 807/23.7.2021 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών.

40. Την υπ’ αρ. 54185/23.7.2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

41. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας από-
φασης έχουν δημοσιονομική επίπτωση ύψους περίπου 
πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για το 
τρέχον οικονομικό έτος, εκ των οποίων μέρος αφορά 
απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού που 
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θα εξαρτηθεί από πραγματικά δεδομένα και μέρος αφο-
ρά δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
που θα εξαρτηθεί από πραγματικά δεδομένα και θα 
αντιμετωπιστεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με 
την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023-
711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενί-
σχυσης με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών, 
για το διάστημα από Απρίλιο 2020 ως και Δεκέμβριο 
2020, για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 
COVID-19.

2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της πα-
ρούσας χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της 
υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.3.2020 ανακοίνωσης 
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» (Προσωρινό Πλαίσιο), 
όπως ισχύει, σύμφωνα με το τμήμα 3.1 ή 3.12 αυτού. 
Ειδικά για επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή επιχειρήσεις που άνοιξαν 
υποκαταστήματα μετά την 1η Απριλίου 2019 έως και 
31 Δεκεμβρίου 2020, για επιχειρήσεις που τηρούν δια-
φορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου, καθώς και για τις εταιρείες ΚΤΕΛ 
ΑΕ και ΚΤΕΛ, οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του 
Προσωρινού Πλαισίου.

3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων 
δαπανών είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμ-
ψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Άρθρο 2
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 

1. Επιδότηση παγίων δαπανών: ενίσχυση η οποία χο-
ρηγείται σε υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέ-
σεις 

2. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την 
οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως περιλαμ-
βάνεται στο Παράρτημα Ι το οποίο και αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας. 

3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγ-
χου της σώρευσης του άρθρου 5, καθώς και του ελέγχου 
της προϋπόθεσης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3, 

ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμέ-
νες 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. 

4. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: 
η παραγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 104/2000, και η οποία 
αντιστοιχεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή.

5. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που 
εμπίπτουν στην περ. δ της παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή 
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδα-
τοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 104/2000 (EE 
L354 της 28.12.2013), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους 
ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το οποίο και αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της παρούσας.

6. 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.

7. 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.
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8. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις 
που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτη-
μα I του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014. 

Εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του 
ως άνω παραρτήματος:

α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχο-
λούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζο-
μένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα 
τρία (43) εκατ. ευρώ.

β) 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.

γ) 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. 

Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορί-
ζονται στο ως άνω παράρτημα Ι, θεωρούνται μεγάλες.

9. Πάγιες δαπάνες: Ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το 
άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στα κάτωθι 
πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 
(Έντυπο Ε3):

α) Παροχές σε εργαζόμενους (581)
β) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων 

(585/007)
γ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (585/009)
δ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής (585/010)
ε) Ενέργεια (585/011)
στ) Ύδρευση (585/012)
ζ) Τηλεπικοινωνίες (585/013)
η) Ενοίκια (585/014)
θ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (585/016)
ι) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (586).
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική 

χρήση που λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου και δεν έχουν 
υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογι-
κού έτους 2020 (έντυπο Ε3), ως πάγιες δαπάνες λαμβά-
νεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στα 
αντίστοιχα πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο 
τρίτα (2/3).

10. Περίοδος αναφοράς: η περίοδος την οποία καλύ-
πτει το καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης 
παγίων δαπανών και εκτείνεται από τον Απρίλιο 2020 
έως και τον Δεκέμβριο 2020.

11. Ζημία προ φόρων: Τα αρνητικά αποτελέσματα προ 
φόρων με βάση τον κωδικό 529 της δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2020. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική δια-
χειριστική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος 2020, τα αρνητικά αποτελέ-
σματα προ φόρων με βάση τον κωδικό 529 της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας από-
φασης, λαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα που έχουν 
υποβληθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 
φορολογικών ετών 2019 και 2020, καθώς και τα δεδομέ-
να των δηλώσεων ΦΠΑ ετών 2019 και 2020, όπως έχουν 
υποβληθεί εντός των προθεσμιών της υποπερ. δδ της 
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
504/28.05.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 2236).

Άρθρο 3
Δικαιούχοι 

1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι:
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευ-

σης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρή-
σεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους 
«Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) 
και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών 
πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04). 

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, 
συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με 
εξαίρεση τις ακόλουθες:

αα) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που απο-
τελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, 
διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρή-
σεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων δια-
χείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι 
οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί 
και πολιτικά κόμματα,

ββ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020,

οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμε-
νης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της παρ. 3.

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου 
πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί οικονομι-
κά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ504/28.5.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β) Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο 
πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής 
απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 
1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή 
κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

γ) Όσον αφορά τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και 
ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υπο-
βάλουν:

αα) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας δήλω-
ση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 
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2019, έως την προηγούμενη μέρα από την έναρξη ισχύος 
της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων,

ββ) έχουν οριστικοποιήσει την κατάσταση οικονο-
μικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα 
(«έντυπο Ε3») για το φορολογικό έτος 2020, ανεξάρτητα 
από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, 
έως την προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου, 

γγ) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την 
περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Μαρτίου 
2021, έως την προηγούμενη μέρα από την έναρξη ισχύ-
ος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/28.5.2021 απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

δ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 
2019 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου και έκδοσης του 
πιστωτικού ή του δικαιώματος έκπτωσης, όπως αυτό 
προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολο-
γικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

ε) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγ-
χου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη 
διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1200/2015 απόφαση ΓΓΔΕ, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως 
αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

στ) Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
ένα από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενερ-
γού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύου-
σας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο 
Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντι-
στοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

ζ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).

η) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών 
αρχείων.

θ) Είναι είτε επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρ-
τήτως μεγέθους, είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος Ι του Κα-
νονισμού υπ’ αρ. 651/2014, μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή 
υποκείμενες και απαλλασσόμενες.

ι) Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών 
πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν άνοιξαν υποκατά-
στημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμ-
βρίου 2020:

αα) Εφόσον ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την 
περίοδο από Απρίλιο 2019 έως και Δεκέμβριο 2020, ο 
κύκλος εργασιών τους (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) την 

περίοδο από Απρίλιο 2020 ως Δεκέμβριο του 2020 να 
είναι μικρότερος τουλάχιστον κατά 30,00% σε σχέση με 
τον κύκλο εργασιών τους την αντίστοιχη περίοδο του 
2019 και να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων.

Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαι-
τείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων, 
επί τη βάσει των προϋποθέσεων του τμήματος 3.1 του 
Προσωρινού Πλαισίου.

ββ) Εφόσον δεν ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ ή ήταν 
υποκείμενες και απαλλασσόμενες οποιαδήποτε στιγμή 
από τον Απρίλιο 2019 έως και τον Δεκέμβριο 2020, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι ΜΜΕ, τα έσοδα από πωλήσεις 
αγαθών και παροχή υπηρεσιών (κωδικός 500 δήλωσης 
Ε3) του έτους 2020 να είναι μικρότερα τουλάχιστον κατά 
30,00% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και 
παροχή υπηρεσιών του έτους 2019 και να παρουσιάζουν 
ζημία προ φόρων. Ειδικά για τα μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες γίνεται 
σύγκριση με το σύνολο εσόδων του πίνακα 2Δ του εντύ-
που Ν του φορολογικού έτους 2019.

ια) Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη λειτουργίας 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα 
από 1η Απριλίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2020, τα έσο-
δα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 
έτους 2020 (κωδικός 500 δήλωσης Ε3) να είναι μικρότερα 
κατά τουλάχιστον 30,00% από το σύνολο εξόδων, συμπε-
ριλαμβανομένου του κόστους πωληθέντων (άθροισμα 
κωδικών 520 και 580 δήλωσης Ε3) και να παρουσιάζουν 
ζημία προ φόρων. Οι επιχειρήσεις του προηγούμενου 
εδαφίου είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως της μείωσης του 
κύκλου εργασιών τους ή των εσόδων τους την περίοδο 
από Απρίλιο 2020 έως Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, με βάση το τμήμα-
τος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου.

3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις 
πρέπει να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενί-
σχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,

α) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν 
προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού υπ’ αρ. 
651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και 

β) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζο-
νται στην παρ. 8 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τη 
στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:

αα) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική δια-
δικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και 

ββ) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν 
έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμ-
βαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση ανα-
διάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρ-
θρωσης.

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

Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιη-
μένα, ως ακολούθως:
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Ενίσχυση = 20% * {(9/12) * Πάγιες δαπάνες - [(½) * ποσά 
που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
94/2.5.2020 (Β΄ 1645), ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 (Β΄ 2729), ΓΔΟΥ 
233/10.10.2020 (Β΄ 4471), ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (Β΄ 5047) 
αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων] - [ποσά που έλαβε η επιχείρηση δυνά-
μει των υπό στοιχεία 39162/15.4.2020 (Β΄ 1457), ΓΔΟΥ 
134/16.6.2020 (Β΄ 2377), ΓΔΟΥ 199/19.8.2020 (Β΄ 3460), 
ΓΔΟΥ 217/15.9.2020 (Β΄  3948), ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 
(Β΄ 4752) αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων]}.

Για τον ανωτέρω υπολογισμό διενεργείται στρογγυλο-
ποίηση στο πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.

2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του πα-
ρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% 
της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης και στην περί-
πτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90% 
της ζημίας προ φόρων, με την εξαίρεση των εταιρειών 
Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. για τις οποίες δεν εφαρμόζεται 
το όριο αυτό. 

3. Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με 
βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, η ενίσχυ-
ση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περί-
πτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90%, 
της ζημίας προ φόρων συνυπολογιζόμενων των ποσών 
που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
94/2.5.2020 (Β΄ 1645), ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 (Β΄ 2729), ΓΔΟΥ 
233/10.10.2020 (Β΄4471), ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (Β΄ 5047), 
39162/15.4.2020 (Β΄ 1457), ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 (Β΄ 2377), 
ΓΔΟΥ 199/19.8.2020 (Β΄  3460), ΓΔΟΥ 217/15.9.2020 
(Β΄ 3948), ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 (Β΄ 4752) αποφάσεων 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων. Επιπλέον για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αί-
τημα με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, 
η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και 
στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
του 90%, της ζημίας προ φόρων της περιόδου Απριλίου 
ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσω-
ρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί 
η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, όπως 
προκύπτει από σχετική βεβαίωση που υποβάλλεται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8.

4. Με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης των ορίων 
σώρευσης του άρθρου 5 της παρούσας, η ενίσχυση που 
προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν 
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενός εκατομμυρίου 
πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ. 

Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης

1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει 
του σημείου 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου, σύμφωνα 
με το αρ. 1 της παρούσας το συνολικό ποσό ενισχύσεων 
που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει 
του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, συνυπο-
λογιζόμενης της χορηγούμενης δυνάμει της παρούσας 
ενίσχυσης, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να 
υπερβαίνει το ποσό των ενός εκατομμυρίου οχτακοσί-
ων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό 
ποσό ενισχύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό 
των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ, 
σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των διακοσίων εικοσι-
πέντε χιλιάδων (225.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επι-
χείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής. 
Για επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα διασφαλίζεται 
μέσω τήρησης χωριστών λογαριασμών η τήρηση των 
ως άνω ανώτατων ορίων και σε κάθε περίπτωση δεν 
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.800.000 ευρώ 
ή ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής 
ή/και της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το ποσό των 
270.000 ευρώ.

2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει 
του τμήματος 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 της παρούσας, το συνολικό ποσό ενισχύ-
σεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα 
δυνάμει του αρ. 3.12, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επι-
χείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύ-
ναται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων 
(10.000.000) ευρώ.

3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη 
φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση 
τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση 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 αιτήσεων, 
διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν 
λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περί-
πτωση όρια των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το 
ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται 
αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχεί-
ρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό 
ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα 
εν λόγω όρια.

4. Το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι 
δυνάμει της παρούσας, αθροιζόμενο με οποιαδήποτε 
άλλη ενίσχυση για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, δεν δύ-
ναται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων 
(10.000.000) ευρώ.

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



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45347Τεύχος B’ 3354/26.07.2021

6. 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 6
Διαδικασία υποβολής αίτησης 

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση 
για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπα-
νών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» 
η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της 
ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). 

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 4η Αυγούστου 
2021.

3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το αν αιτείται 
να λάβει την ενίσχυση βάσει του τμήματος 3.1 ή 3.12 του 
Προσωρινού Πλαισίου, τα απαιτούμενα στοιχεία και πλη-
ροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων 
της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το ύψος της 
ενίσχυσης που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρού-
σας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Υπό-
δειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.Α, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

4. Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχει-
ρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:

α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμο-
ποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορο-
λογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες 
από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021,

β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμο-
ποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών 
εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 
1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

5. Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να 
τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά το πέρας της 
ημέρας υποβολής της αίτησης.

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

7. 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 
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. 

8. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και 
τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης 
της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην 
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα 
ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από 
άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Άρθρο 7
Μορφή της ενίσχυσης και διαδικασία χορήγησης

1. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος 
έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φο-
ρολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η 
Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή/και με τη 
μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται 
πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 
2021. Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότε-
ρο ως 31.12.2021. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που 
παραμένει μετά την 31.12.2021 δεν δύναται να χρησι-
μοποιηθεί, ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της 
ως άνω προθεσμίας και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης 
προσαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή για 
τους σκοπούς σώρευσης λαμβάνεται υπόψη το προσαρ-
μοσμένο κατά τα ανωτέρω ποσό ενίσχυσης. Η ενίσχυση 
χορηγείται κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από 
την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της 
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει 
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέ-
τασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως 
άνω ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών 
απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων 
και πληροφοριών που λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο. 

3. Το ύψος της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, παρέ-
χεται στον δικαιούχο, σύμφωνα με τη δήλωσή του της 
παρ. 1, για την έκπτωση από φορολογικές οφειλές ή και 
αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών, σύμφωνα με τις 
επόμενες παραγράφους.

4. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα 
έκπτωσης από φορολογικές οφειλές, εφαρμόζεται ως 
έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021, 
που καθίσταται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 έως την 
31 Δεκεμβρίου 2021, με την ακόλουθη σειρά:

α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από 
φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντο-
τήτων, 

β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
γ) από Φ.Π.Α.,
δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική 

κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας.

5. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμο-
γών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), μετά την επεξεργασία των 
υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και των στοιχείων που 
τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. 
πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πλήρωση των 
προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον πληρούνται, 
εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν βε-
βαιωθεί οφειλές του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις 
οποίες χορηγείται η έκπτωση, σύμφωνα με την προη-
γούμενη παράγραφο, εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα 
Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) συνδεδεμένα με την κατά περίπτωση 
εκπιπτόμενη βεβαιωμένη αρρύθμιστη οφειλή.
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6. Απαιτήσεις του δικαιούχου της ενίσχυσης σε βάρος 
του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία συμψηφίζονται 
με τις φορολογικές οφειλές για τις οποίες παρέχεται η 
ενίσχυση μόνο μετά την πλήρη χρήση του αντίστοιχου 
ποσού ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος 
άρθρου ή την ακύρωσή του σύμφωνα με την παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου.

7. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά πιστωτικό 
για ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφαρμόζεται ως εξής:

α) Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων 
χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων 
ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πι-
στωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρή-
σεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περι-
οδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 
2021 έως και Νοεμβρίου 2021.

β) Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις των δικαιούχων επιχειρή-
σεων, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι 
σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ως επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς.

γ) Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει και αποστέλλει στο Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία 
στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που 
συμψηφίζονται και που βαρύνουν τον κρατικό προϋ-
πολογισμό. Οι επιχορηγήσεις που μεταβιβάζονται στον 
e-EΦΚΑ και αφορούν την κάλυψη ασφαλιστικών εισφο-
ρών υπέρ e-EΦΚΑ, καταχωρούνται ως έσοδο στους οικεί-
ους λογαριασμούς ασφαλιστικών εισφορών του φορέα. 
Τα υπολειπόμενα ποσά που αφορούν την κάλυψη συνει-
σπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τρίτων 
φορέων, καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς 
υποχρεώσεων του φορέα. 

8. Καταγραφή της ενίσχυσης: Το ύψος της ενίσχυσης 
που αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή φορολογικών 
οφειλών με τη μορφή έκπτωσης καταγράφεται ως αφαι-
ρετικό των εσόδων. Το ύψος της ενίσχυσης που αφορά 
πιστωτικό για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών κα-
ταγράφεται ως δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό 
και ως έσοδο στον eΕΦΚΑ. Πιστώσεις ύψους ίσου με το 
συνολικό ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για 
αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών μεταφέρεται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας 
στον eΕΦΚΑ, μετά από ισόποση μεταφορά πιστώσεων 
από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που 
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού 
Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» 
του Υπουργείου Οικονομικών. Για τυχόν ύψος ενίσχυσης 
με τη μορφή πιστωτικού για ασφαλιστικές οφειλές το 
οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους 
έως 31 Δεκεμβρίου 2021, μειώνεται ισόποσα η προ-
βλεπόμενη επιχορήγηση του eΕΦΚΑ για το οικονομικό 
έτος 2022.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις

1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 
1η Μαΐου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 το επίπεδο 
απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει 
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτω-
ση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση 
κατά την 1η Μαΐου 2021 είναι χαμηλότερο από αυτό που 
είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων 
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται 
να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά 
την 1η Αυγούστου 2020 για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες 
εντός του 2021. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχό-
λησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 
και κατά την 1η Αυγούστου χαμηλότερο από αυτό που 
είχε κατά την 28η Οκτωβρίου 2020, βάσει των στοιχείων 
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να 
διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 
28η Οκτωβρίου για τουλάχιστον δύο (2) μήνες εντός του 
2021. 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 απα-
σχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 ή κατά 
την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου, κατά 
περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συ-
νταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασί-
ας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

2. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 
30η Σεπτεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικότε-
ρα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότη-
τας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν 
ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με 
αποστολή σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως εν-
δεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την ενί-
σχυση με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου 
υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση λογιστή και νόμιμου 
εκπρόσωπου της επιχείρησης, και στη περίπτωση που 
υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου οικονομικών κατα-
στάσεων βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή στη βάση των 
τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που 
καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης, όπου βεβαιώνεται 

α) η ζημία προ φόρων της επιχείρησης για την περίο-
δο Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων 
των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει 
επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού 
Πλαισίου και

β) ότι η ληφθείσα δυνάμει του παρόντος ενίσχυση 
δεν υπερβαίνει το 70% για τις μεγάλες και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις, και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, της ως άνω ζημίας. 

Σε περίπτωση που με βάση την ως άνω βεβαίωση προ-
κύπτει ότι το ποσό της ληφθείσας δυνάμει του Τμήματος 
3.12 του Προσωρινού Πλαισίου ενίσχυσης στο πλαίσιο 
της παρούσας απόφασης υπερβαίνει τα ως άνω ποσο-
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στά κατά περίπτωση, το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης 
ανακτάται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους 
και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο ανά-
κτησης της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση 
της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και 
προεξόφλησης (2008/C 14/06).

3. 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. 

4. Επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει 
του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην 
μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς 
παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας 
ενίσχυση , η οποία δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή 
την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από του 
πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά 
από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 

5. Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργει-
ας δεν αφορούν καμία από τις κατηγορίες ενισχύσεων 
που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ια) της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επι-
τροπής.

6. Σε περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 για 
σκοπούς υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος (Ε1, έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020, μετά 
την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 
της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 (Β΄ 2236) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και πριν τον έλεγχο και την 
έκδοση του πιστωτικού ή του δικαιώματος έκπτωσης, 
εφόσον προκύπτει μικρότερο ποσό ενίσχυσης για τον 
δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4, η 
διαφορά μειώνει το ποσό της ενίσχυσης και συνακόλου-
θα το δικαίωμα έκπτωσης για φορολογικές οφειλές ή 
του πιστωτικού για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφει-
λών, αναλογικά, σύμφωνα με την αίτηση του δικαιούχου 
βάσει της παρ. 4 του άρθρου 6. Σε περίπτωση τροπο-
ποίησης του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2020, μετά 
την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 
της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 (Β΄ 2236) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον προκύπτει μεγα-
λύτερο ποσό ενίσχυσης για τον δικαιούχο, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 4, η διαφορά δεν λαμβάνεται 
υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης 
παγίων δαπανών.

7. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ενδιάμεσο έλεγχο σχετικά με 
την περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 στο τέλος 
του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση τροποποίη-
σης του εντύπου Ε3 για σκοπούς υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος (Ε1, έντυπο Ν) φορολογικού 
έτους 2020, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 
του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 
(Β΄ 2236) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-

κών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μετά 
τον έλεγχο και την έκδοση του πιστωτικού ή του δικαι-
ώματος έκπτωσης, εφόσον προκύπτει μικρότερο ποσό 
ενίσχυσης για τον δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 4, η διαφορά μειώνει το ποσό της ενίσχυσης 
και συνακόλουθα, όσον αφορά τις φορολογικές οφειλές, 
το δικαίωμα έκπτωσης για φορολογικές οφειλές ή του 
πιστωτικού για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών, 
αναλογικά, σύμφωνα με την αίτηση του δικαιούχου βά-
σει της παρ. 4 του άρθρου 6. Εάν κατά το χρόνο ελέγχου 
τροποποίησης έχει χορηγηθεί το σύνολο της ενίσχυσης ή 
μέρος του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που ξεπερνάει 
το δικαιούμενο ύψος ενίσχυσης ανακτάται εντόκως από 
1.1.2021. 

8. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί επιπλέον έλεγχο σχετικά με 
την περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 και εκκα-
θάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού στο τέλος του 
μηνός Δεκεμβρίου 2021. Σε περίπτωση τροποποίησης 
του εντύπου Ε3 για σκοπούς υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος (Ε1, έντυπο Ν) φορολογικού 
έτους 2020, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 
του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 
(Β΄ 2236) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μετά τον 
έλεγχο και την έκδοση του πιστωτικού ή του δικαιώματος 
έκπτωσης, εφόσον προκύπτει μικρότερο ποσό ενίσχυ-
σης για τον δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 4, η διαφορά μειώνει το ποσό της ενίσχυσης. Εάν 
έχει χορηγηθεί το σύνολο της ενίσχυσης ή μέρος του πο-
σού της ενίσχυσης που ξεπερνάει το δικαιούμενο ποσό, 
το ποσό που ξεπερνάει το δικαιούμενο ύψος ενίσχυσης 
ανακτάται εντόκως από 1.1.2021. 

9. 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 υποβο-
λή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή προς 
το Κράτος του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης 
εντόκως από 1.1.2021, ως αχρεωστήτως καταβληθέν 
ποσό, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο 
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθο-
ρίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την 
αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων 
αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).

10. Η ανάκτηση των παρ. 6 ως 9 πραγματοποιείται με 
τη βεβαίωση των ποσών προς ανάκτηση ως οφειλές του 
δικαιούχου προς τις φορολογικές αρχές και τα ποσά εμ-
φανίζονται, με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, 
στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επι-
λογή «myTAXISNet / ο λογαριασμός μου / Προσωποποι-
ημένη Πληροφόρηση / Στοιχεία οφειλών εκτός Ρύθμισης 
και Πληρωμή».

11. 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 
οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, 
ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομο-
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θεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιο-
λογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και 
δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή 
πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοι-
νώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγρά-
φων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική 
μορφή.

Άρθρο 9
Υποχρέωση διαφάνειας

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της πα-
ρούσας αναρτώνται 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 Προσω-
ρινού 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 10
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, ανα-

λαμβάνει την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης 
των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, απο-
κλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγρά-
φων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο 
αρμόδιο φορέα, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχι-
στον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των 
μεμονωμένων ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται 
ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προ-
ϋποθέσεις για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής. Επίσης, 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 υποβο-
λή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού 
Πλαισίου.

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

Άρθρο 11
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, 23 Ιουλίου 2021

Oι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών  Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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*02033542607210032*

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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