
 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΓΔΟΥ 499 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 

17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίω-

ση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρή-

σεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-

ρωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» 

(Β’ 2025). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ - Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ - 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4797/2021 «Κρα-

τική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις 
για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρα-
τικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και 
λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66).

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της 
παρ. 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 
L352/1 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-
θήκης (ΕΕ L 187/1 της 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 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «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).

7. 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).

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

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 94).

10. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δια-
δικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

11. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

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

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

14. 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).

15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/
2019 (Α’ 123).

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

17. 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.4622/209 (Α’ 133).

18. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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20. 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).

21. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/17.05.2021 απόφαση 
του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού 
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφά-
νισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον 
μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 2025).

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26380/23.4.2021 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέ-
ρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1682).

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Με-
ταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον Πρω-
θυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 
τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1558).

24. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22439/9.4.2021 απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Με-
ταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον Πρω-
θυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 
τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1441).

25. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20651/2.4.2021 απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 

και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διά-
στημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1308).

26. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διά-
στημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1194).

27. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προ-
σωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδια-
φέροντος» (Β’ 1135), όπως ισχύει.

28. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/ 23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

29. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

30. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων λόγω των 
συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.

31. Την υπό στοιχεία 2/72890/26.05.2021 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών.

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει ήδη 
προβλεφθεί με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/17.05.2021 
απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και 
του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2025), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/17.05.2021 
κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Αυξημένη απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσε-
ων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 2025), ως εξής:

1. Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«ε) έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό ακαθαρί-
στων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο 
του μηδενός, με την εξαίρεση των φορέων της περ. β 
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του άρθρου 3 και των επιχειρήσεων που έχουν κάνει 
έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 για τους 
οποίους δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να 
είναι μεγαλύτερα του μηδενός».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που 
απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 εξαι-
ρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης 
ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02022242605210004*

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,




