
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 110065 ΕΞ 2021  
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 

23.06.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-

κών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των δι-

αδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεο-

μηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή 

προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στή-
ριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προ-
ϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως των άρθρων 7 
και 8, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 22 και της παρ. 3 
του άρθρου 24.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 «Επεν-
δύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία 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) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 
160. 

6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

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

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181) σε συνδυασμό με το π.δ. 47/2021 
(Α’ 121).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

10. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
L 187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 
12 και 50 αυτού.

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 
7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

δ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1388/2014 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και εμπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L369 της 24/12/2014 σελ.37),και ιδίως τα 
άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ε) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 του Παραρτήματος Ι των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 
651/2014, 702/2014 και 1388/2014 «Επιχείρηση θεω-
ρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της 
μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτο-
μα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική 
ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες 
ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομι-
κή δραστηριότητα».

11. Την ανάγκη αποσαφήνισης ειδικότερων λεπτομε-
ρειών εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 
του ν. 4797/2021.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδι-
κότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» 
(Β’ 2670) ως εξής:

Α. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 προστίθεται νέο στοιχείο 
α’, το στοιχείο θ’ καταργείται και τα σημεία α’ έως και η’ 
αναριθμούνται αντίστοιχα σε β’ έως και θ’ και το άρθρο 
5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή επιχορηγήσεων
1. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρ-

θρου 7 του ν. 4797/2021, προσκομίζονται τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά από την Περιφέρεια στη Διεύθυνση 
Κρατικής Αρωγής, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στα 
δικαιολογητικά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:

α. Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται 
η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέ-
στη αναλυτικά κατά κατηγορία και συνολικά, αναφορά 
περί εγκατάστασης και άσκησης δραστηριότητας της 
επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο 
και Δημοτικό διαμέρισμα και στην οποία βεβαιώνεται η 
νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

β. Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από 
την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής.

γ. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν 
σχετική αίτηση.

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημι-
ώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του 
άρθρου 4 του ν. 4797/2021.

ε. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη 
δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού 
συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

στ. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
τελευταίου τριμήνου.

ζ. Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου 
τριμήνου, όπου προβλέπεται.

η. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εται-
ρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προ-
βλέπεται.

θ. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός 
τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης 
(IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

ι. Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγγρα-
φα, τιμολόγια, κ.λπ., τα οποία καθορίζονται από τη Δι-
εύθυνση Κρατικής Αρωγής.

Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικο-
νομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθε-
τα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης 
των δικαιούχων.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις επιχορήγησης αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων και αγροτών των άρθρων 11 και 12 
του ν.  4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον η 
προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας 
ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ελέγχου και αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

3. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές κρατικής 
αρωγής.

4. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του 
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβι-
βάζεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από μία αναλυτική 
κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων σε ηλεκτρο-
νική μορφή. Η αναλυτική κατάσταση αρμοδίως υπογε-
γραμμένη περιλαμβάνει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. 
του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού 
σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει 
και το δικαιούμενο ποσό ανά δικαιούχο, το ποσό τυχόν 
προκαταβολής ή και πρώτης αρωγής και το συνολικό 
ποσό προς πληρωμή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση 
και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου πο-
σού, αφαιρουμένου του τελικού καταβλητέου ποσού 
της προκαταβολής και του ημίσεως, ήτοι 50%, του πο-
σού της πρώτης αρωγής που τυχόν έχουν δοθεί, δυνά-
μει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, 
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 αντίστοιχα του 
ν. 4797/2021.

5. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 τηρούνται στη Διεύ-
θυνση Κρατικής Αρωγής για δέκα (10) έτη από την ημε-
ρομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

6. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τη-
ρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο 
των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιο-
λογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους 
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

7. Το άθροισμα της επιχορήγησης, προ συμψηφισμών, 
και του ημίσεως (50%) της ενίσχυσης πρώτης αρωγής 
που δεν συμψηφίζεται με την επιχορήγηση, δεν δύνα-
ται να ξεπερνά το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας. Εφό-



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56239Τεύχος B’ 4203/10.09.2021

σον διαπιστώνεται ότι το ως άνω άθροισμα ξεπερνά το 
ύψος της εκτιμώμενης ζημίας, αναζητείται το ποσό της 
υπέρβασης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από 
τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και 
μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτό-
κιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό 
καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά 
με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επι-
τοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), 
κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90)».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 

απόφασή μας. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ    
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*02042031009210004*

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,




