
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΑΠ ΓΔΟΥ 132 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκο-

πού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμ-

φάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄1457).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), όπως αυτή αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (Α΄ 84), η όποια κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 4 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 
Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α΄86).

2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α΄83).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4690/2020 «Κύ-
ρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄104).

4. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄94), ιδίως το άρθρο 41.

5. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265).

6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικα-
σίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90), όπως ισχύουν, 
ιδίως το άρθρο 83.

8. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2013/1303 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013, «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006» (L 347).

9. Την υπ’ αρ. 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 ου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. C(2020)2215/3.4.2020 ανακοίνωση της ΕΕ.

10. Την υπ’ αρ. C(2020) 3189 final/11.5.2020 εγκριτική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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 
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

14. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), σε συνδυασμό με 
το άρθρο 2 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), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του 
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

16. 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. 4622/2019 (Α΄ 133).

17. Την υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

18. 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).

19. Την υπ’ αρ. 340/26.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄3051).

20. Την υπ’ αρ. 47/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).

21. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄968), όπως ισχύει.

22. Την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1140/2006 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών«Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων 
πληρωμής ή επιστροφής – εξόφληση με εντολή μετα-
φοράς, ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής 
ή επιστροφής» (Β΄ 1862), όπως ισχύει.

23. Την υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρή-
σεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄1457), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
ΓΔΟΥ88/24.4.2020 (Β΄1578), ΓΔΟΥ89/25.4.2020 (Β΄1587) 
και 57856ΕΞ2020/10.6.2020 (Β΄2250) όμοιες αποφάσεις.

24. Την υπ’ αρ. ΑΠ 60018ΕΞ2020/15.06.2020 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών.

25. Την ανάγκη στήριξης της απασχόλησης και των επι-
χειρήσεων που πλήττονται από τις συνέπειες εμφάνισης 
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί κατά 
την έκδοση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
αποφασίζουμε:

Η υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. ΓΔΟΥ88/24.4.2020, (Β΄ 1578) 
ΓΔΟΥ89/25.4.2020 (Β΄ 1587) και 57856ΕΞ2020/10.6.2020 
(Β΄ 2250) όμοιες, τροποποιείται ως εξής:

1. Στην περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 3 η φράση «δύ-
ναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση μέχρι και την 17η Ιου-
νίου 2020» αντικαθίσταται με τη φράση «δύναται να υπο-
βάλει εκ νέου αίτηση μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για τις συμπλοιοκτησίες και τις κοινωνίες αστι-
κού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., η 
αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 
«my Business Support» μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020.»

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση 
ως την 28η Απριλίου, δύναται να υποβληθεί αίτηση για 
τη χορήγηση της αποζημίωσης αποζημίωση ειδικού 
σκοπού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «my 
Business Support» από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Ειδικά οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσο-
νταν σε μία από τις τέσσερις γενικές κατηγορίες πληττό-
μενων δραστηριοτήτων, που περιγράφονται στο τέλος 
του συνημμένου πίνακα, χωρίς αναγραφή ΚΑΔ, δύνανται 
να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα «my Business 
Support» μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020 και να επιβε-
βαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι 
ανήκουν σε μία από τις τέσσερις αυτές γενικές κατηγο-
ρίες πληττόμενων κλάδων».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί
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