
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 «Διαδικα-
σία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 
προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους 
μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 7).

2 Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και επιβε-
βαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας 
εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
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Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 «Διαδικα-

σία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 

προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επι-

στρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους 

μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 7).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώ-
πισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμε-
τώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δι-
ατάξεις» (Α’ 84) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του στοι-
χείου β’ της παραγράφου 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 
L351/1 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-
θήκη (ΕΕ L 187/26.6.2014).

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», όπως ισχύει.

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

7. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «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).

8. 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).

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

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

11. 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). 

12. Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
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13. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας & Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

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

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

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

17. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901). 

18. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

19. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 
προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 
2020» (Β’ 7).

20. Την από στοιχεία ΓΔΟΥ281/14.11.2020 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 κορωνοιού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), 
όπως ισχύει.

21. Την υπ’ αρ. 1076/02.04.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση 
του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγη-
σαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135).

22. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
1/4.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την παράταση 
προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη διευκρί-
νιση τεχνικών θεμάτων.

23. Την υπό στοιχεία 5001 ΕΞ 2021/15.01.2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, απο-
φασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ1/4.1.2021 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ««Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σε-
πτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 7), τροποποιείται 
ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην 

πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία 
για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν 
τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) 
διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσό-
μενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν 

αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 

του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 

2019.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 

580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 
(παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 
(διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε 
δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα 
οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Ει-
σοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να 
τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστι-
κοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία των μηνών 
Νοεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020 που δύναται να 
τροποποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος μέ-
χρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος της παρ. 7.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την 
επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και 
Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, 
όταν αυτές υποβληθούν».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 1. αντικαθίσταται ως εξής: 
«7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνο-

δευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως 
την 19η Ιανουαρίου 2021».

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

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών  Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
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