
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΓΔΟΥ 568 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/ 

28.05.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονο-

μικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 

μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχει-

ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμ-

φάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020» 

(Β’ 2236). 

 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-
θήκης (ΕΕ L 187/26.6.2014).

4. 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 και ιδίως τα 
τμήματα 3.1. και 3.12 αυτού.

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), όπως ισχύει.

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 υποπαρ. Β.10 της παρ. Β της παρ. 4 του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
γής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» 
(Α’ 107).

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

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. 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).

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

12. 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).

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

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρ-
θρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

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

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

17. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/06.08.2020 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

18. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
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19. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/28.05.2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοι-
νωνικών 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).

21. Την υπ’ αρ. 1076/02.04.2020 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).

22. 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.

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

24. Την από 16.06.2021 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

25. Την υπό στοιχεία 71723ΕΞ2021/16.6.2021 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών.

26. 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 ΓΔΟΥ504/28.05.2021 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή 
επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλή-

γησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και 
Δεκέμβριο 2020» (Β’ 2236), τροποποιείται ως εξής:

1. Η υποπερ. δδ της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως εξής:

«δδ) όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδή-
ματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να 
τις υποβάλουν:

i) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
για το φορολογικό έτος 2019, έως και την προηγούμενη 
ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,

ii) έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορο-
λογικό έτος 2020, έως και την προθεσμία της παρ. 7 της 
παρούσας, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου,

iii) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την πε-
ρίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 
2021, έως και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογι-
κό έτος 2020, εντός της προθεσμίας της παρ. 7 και πριν 
την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικά για τις 
επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική διαχειριστική 
χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου, να έχουν υποβάλλει, τη δήλωση φορολογί-
ας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 εντός της 
προθεσμίας της παρ. 7 και πριν την υποβολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος».

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

δευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως 
τις 2 Ιουλίου 2021».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
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 Υφυπουργός Εργασίας
Υφυπουργός Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02025511606210002*


		2021-06-16T23:23:46+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




