
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/1.4.2022 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου 
κίνησης» (Β΄ 1540).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προ-
ϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή 
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, 
κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 
2020» (Β΄ 236).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 73523 ΕΞ 2022 (1)
   Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/1.4.2022 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου 

κίνησης» (Β΄ 1540).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 82 του ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός 

του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευά-
λωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας 
τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του 
Κεφαλαίου Α΄ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου 
του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-
θεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, 
νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές 
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής 
κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 65).

2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 184).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητι-
κών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A΄ 143).

5. Τον ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230).

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

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

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

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

11. Τα άρθρα 75 έως 91 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτι-
κός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθό-
ντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

14. Την υπ’ αρ. 30290/2022 απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 27585/ 
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14.3.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας 
σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου 
και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 
58 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124), κλιμάκωση των προστίμων 
και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του 
ιδίου άρθρου» (Β΄ 1145)» (Β΄ 1329).

15. Το από 31.3.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρι-
κής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

16. Το υπό στοιχεία 2/122611/ΔΠΓΚ/23.5.2022 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνη-
σης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

17. Την υπό στοιχεία 56754 ΕΞ 2022/29.4.2022 κοι-
νή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 
44010/1.4.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνη-
σης» (Β΄ 1540)» (Β΄ 2128).

18. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη 
επιδότησης της τιμής του λίτρου πετρελαίου κίνησης 
λόγω της ραγδαίας αύξησης που καταγράφεται στην τιμή 
του πετρελαίου και της συνεπακόλουθης αύξησης του κό-
στους των μετακινήσεων και του μεταφορικού κόστους.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οικονο-
μικό έτος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 
2510989899 «Λοιπές επιδοτήσεις προϊόντων και υπη-
ρεσιών», η οποία εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα 
και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και θα αντιμε-
τωπιστεί με ανακατανομή πιστώσεων εντός του ως άνω 
Ειδικού Φορέα, βάσει των διατάξεων του ν. 4270/2014, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η ισχύς της υπό στοιχεία 44010 ΕΞ 2022/1.4.2022 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου κίνησης» (Β΄ 1540), 
όπως παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 56754 ΕΞ 
2022/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση 
ισχύος της υπ’ αρ. 44010/1.4.2022 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πε-
τρελαίου κίνησης» (Β΄ 1540)» (Β΄ 2128) έως την 31 Μαΐου 
2022, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της για χρονικό 
διάστημα ενός (1) μηνός, ήτοι έως και την 30η Ιουνίου 
2022. Το ύψος της επιδότησης παραμένει στο ποσό των 
0,12 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 25 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋπο-

θέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επι-

στρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, 

κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 

2020» (Β΄ 236).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

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 Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1 της 
24.12.2013).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά 
με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απα-
σχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανο-
νισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίη-
ση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
1083/2006 (L 347).
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7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.3.2020 ανακοίνω-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο 
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.

8. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνη-
ση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

9. Τον ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγ-
χο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

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

12. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α΄ 90).

13. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15).

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

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

16. 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).

17. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).

18. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

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

20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - 
(Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

22. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

23. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

24. 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).

25. 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, 
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 Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

26. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/
20.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.» (Β΄ 3905). 

27. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/
20.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στε-
γαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης 
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.» (Β΄ 3898).

28. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/
17.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της 
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής.» (Β΄ 3863).

29. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/
9.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021 
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σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής.» (Β΄ 3077).

30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινή 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 κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).

31. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος» (Β΄ 1135).

32. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ19/25.1.2021 (Β΄ 236) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προ-
κειμένου να καθοριστούν η διαδικασία επιστροφής του 
επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης και η διαδικασία 
βεβαίωσης του επιστρεπτέου ποσού και τυχόν αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ποσών.

33. Την υπό στοιχεία 2/122604/ΔΠΓΚ/23.5.2022 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

34. Την υπό στοιχεία 70299ΕΞ2022/23.5.2022 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών.

35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης 
με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρή-
σεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236), 
τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10
Διαδικασία και προϋποθέσεις 
επιστροφής της ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτό-
κιο. 

2. Για το χρονικό διάστημα έως και την 30η Ιουνίου 
2022 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η 
δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει 
οιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης.

3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επι-
στρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρω-
τέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, 
εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης 
δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμε-
νου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος. 

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ κατα-
βολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυ-
σης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί 
του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το 
ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και 
η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

4. Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μέρους της λη-
φθείσας ενίσχυσης (επιστρεπτέο ποσό), ως εξής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστη-
μα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφό-
σον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και 
παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της 
επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα 
από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού 
έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ 
φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε 
η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11. Ειδικά οι εται-
ρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν 
το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

ββ) Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφό-
σον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και 
παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της 
επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% 
σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπη-
ρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και καταγράφει 
ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον 
τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11. Ειδι-
κά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να 
πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

γγ) Επιστροφή ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για όλες 
τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις υποπερι-
πτώσεις αα και ββ, εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της 
παρ. 1 του άρθρου 11.

β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα 
από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, 
όπως αυτό προκύπτει κατά το χρόνο υποβολής της αίτη-
σης για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής ή 
έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφό-
σον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και 
παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της 
επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα 
από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού 
έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ 
φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε 
η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11. Ειδικά οι εται-
ρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν 
το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

ββ) Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, για 
όλες τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην 
υποπερ. αα, εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 
του άρθρου 11.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσε-
ων α και β το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών 
και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500 
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της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογι-
κού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα, όπως έχουν υπο-
βληθεί μέχρι την 31η.3.2022. 

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων διενεργείται αυτομα-
τοποιημένα από την ΑΑΔΕ. 

Για τον υπολογισμό του επιστρεπτέου ποσού διενερ-
γείται στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

5. Η ΑΑΔΕ υπολογίζει με βάση τα διαθέσιμα σε αυτή 
στοιχεία το επιστρεπτέο ποσό και αποστέλλει, στη ΓΔΟΥ 
του Υπουργείου Οικονομικών, λίστα με τα στοιχεία ταυ-
τοποίησης του υπόχρεου της επιστροφής (φυσικού ή 
νομικού προσώπου) και κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο 
και πατρώνυμο ή επωνυμία, κατά περίπτωση, διεύθυνση 
έδρας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. 
φορολογίας εισοδήματος και το επιστρεπτέο ποσό, 
ολογράφως και αριθμητικώς, καθώς και διακριτή κατη-
γοριοποίηση ανά ΑΦΜ για λήψη της ενίσχυσης από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό ή από το ΠΔΕ. 

Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τη λίστα 
του προηγούμενου εδαφίου εκδίδει νόμιμο τίτλο για την 
είσπραξη του επιστρεπτέου ποσού. Η ΑΑΔΕ καταχωρεί 
τα στοιχεία του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέ-
ων εσόδων και εκδίδει τις σχετικές ταυτότητες οφειλής, 
κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Μετά την καταχώριση του χρέους η φορολογική δι-
οίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία αναρτά 
στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην 
επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις και 
αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά το 
προηγούμενο εδάφιο, η ατομική ειδοποίηση αποστέλ-
λεται ταχυδρομικά. 

Η οφειλή από το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης 
εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ 
(«myAADE»).

6. Το ποσό της επιστροφής μετά την είσπραξή του 
εμφανίζεται ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό 
στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων 1590305001 
«Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρε-
πτέας προκαταβολής από ατομικές επιχειρήσεις» και 
1590305002 «Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή 
της επιστρεπτέας προκαταβολής από ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις με νομική μορφή». Ειδικά στις περιπτώσεις επι-
χειρήσεων που έχουν λάβει ενίσχυση από το ΠΔΕ, το 
επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης λογιστικοποιείται στα 
έσοδα του ΠΔΕ. 

7. Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών από επιστρε-
πτέα προκαταβολή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης και δεν επιτρέπεται η υπαγωγή 
αυτών σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει 
νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης 
διοικητικού οργάνου.

Τα προς επιστροφή ποσά που βεβαιώνονται, επιβαρύ-
νονται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

8. Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανω-
τέρω επιστρεπτέου ποσού μετά την καταβολή του και 

εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, μέχρι και 
την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό της έκπτωσης του 15% 
προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης το 
οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επιστροφής 
μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης και: 

α) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του Προ-
σωρινού Πλαισίου, δεν συνυπολογίζεται εφεξής στο όριο 
σώρευσης για το Προσωρινό Πλαίσιο, της παρ. 1 του 
άρθρου 5 ή

β) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του Κα-
νονισμού de minimis, δεν συνυπολογίζεται εφεξής για 
το σκοπό υπολογισμού του ορίου σώρευσης της παρ. 2 
του άρθρου 5.

9. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδε-
δειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε πε-
ριοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου ως και 
2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με 
τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.8.2021 
(Β΄ 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.8.2021 (Β΄ 3898), 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/17.8.2021 (Β΄  3863) και 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/9.7.2021 αποφάσεις των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, το επιστρε-
πτέο ποσό, δεν επιστρέφεται. Για το σκοπό αυτό απο-
στέλλονται στην ΑΑΔΕ και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Οικονομικών από την οικεία περιφέρεια ή σε περίπτωση 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τον ΕΛΓΑ, καταστάσεις 
με τα στοιχεία (ΑΦΜ, Επωνυμία, Έδρα - υποκατάστημα) 
των επιχειρήσεων ή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με 
την οποία βεβαιώνεται ότι οι επιχειρήσεις ή οι αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές έχουν 
πληγεί από τις πυρκαγιές του προηγούμενου εδαφίου. 
Κατ’ εξαίρεση για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υπο-
κατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 
Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότη-
τας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι 
επλήγησαν από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, 
το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται.

10. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργα-
σία με την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων μεριμνούν για την ενημέρωση του Πληροφο-
ριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η 

Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 τον αριθμό 
των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Νοεμ-
βρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑ-
ΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε 
η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλό-
τερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βά-
σει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση 
υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 
έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που 
είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Για τον έλεγχο, από τον 
αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση 
κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, 
κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα 
συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργα-
σίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.
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Για τον υπολογισμό, προστίθεται στον αριθμό εργα-
ζομένων αναφοράς, για τον μήνα Νοέμβριο 2020 και 
για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον 
μήνα Μάρτιο 2021, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγε-
λιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο 
αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 
ΕΡΓΑΝΗ). Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του 
ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Νοέμβριο 2020 έως 
και Μάρτιο 2021 και διαιρείται με τον αριθμό των μη-
νών, ήτοι με τον αριθμό πέντε (5). Εάν το αποτέλεσμα 
που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό των ερ-
γαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 
1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά 
περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υπο-
χρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων. Ως 
αριθμός εργαζομένων αναφοράς ορίζεται το ελάχιστο 
μεταξύ των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρη-
ση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 και κατά την 1η Μαρτίου 
του 2020.

Για τον ανωτέρω έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα τε-
λευταία διαθέσιμα στοιχεία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπως 
αυτά διαβιβάζονται από το ΕΡΓΑΝΗ στην ΑΑΔΕ για το 
σκοπό αυτό.».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης 

από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο 
ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρού-
σας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υπο-
βολή ψευδών στοιχείων είναι άμεσα απαιτητό 

α) το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στην πε-
ρίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν 
τήρησε τους όρους της παρούσας ή 

β) το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτω-
ση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού 
από το χορηγηθέν, 

εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυ-
σης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοί-
νωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου 
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλη-
σης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την επιστροφή του συ-
νόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, σε περίπτωση που 
δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμ-
φωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση 
χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της 
προθεσμίας της παρ. 2, με την επιφύλαξη της ανταπόκρι-
σης των Δικαστηρίων εντός ΟΣΔΔΥ - ΠΠ από τα οποία 
το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας έχει 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως. 

Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε εκ 
των κοινών αποφάσεων ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645), 
ΓΔΟΥ148/3.7.2020 (Β΄  2729), ΓΔΟΥ233/10.11.2020 
(Β΄  4471), ΓΔΟΥ281/13.11.2020 (Β΄  5047), ΓΔΟΥ19/
25.1.2021 (Β΄  236), ΓΔΟΥ232/1.3.2021 (Β΄  804) και 
ΓΔΟΥ420/23.4.2021 (Β΄ 1689), νοείται ότι εκπληρώνεται 
η υποχρέωση υποβολής στο πλαίσιο της παρούσας.

Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο νόμιμος τίτλος 
είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυ-
τότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι:

α) Η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης, 
το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με 
την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από 
τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα 
εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμε-
ση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ποσά που τυχόν κα-
ταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν 
επιστρέφονται αλλά πιστώνονται στην οφειλή που προ-
κύπτει από το νέο τίτλο είσπραξης.

β) Η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού 
ενίσχυσης, υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ το αχρεωστήτως 
καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος. Για το μέρος 
του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται από 
την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών Ατομικό Φύλλο 
Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για την μείωση της αρχικής βεβαίω-
σης επιστρεπτέου ποσού, διατηρώντας τον αριθμό των 
υπολειπόμενων δόσεων και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος 
νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του 
εντόκως. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση του 
Α.Φ.Ε.Κ. προκύπτει εξόφληση του αρχικού τίτλου είσπρα-
ξης, το υπερβάλλον ποσό που τυχόν καταβλήθηκε έναντι 
του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφεται αλλά 
πιστώνεται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο 
είσπραξης.

Στις περ. α και β η επιχείρηση δεν δικαιούται την έκ-
πτωση της εφάπαξ καταβολής της παρ. 3 του άρθρου 
10 για κανένα καταβαλλόμενο ποσό.

Για τη βεβαίωση και έκδοση ταυτότητας οφειλής των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ακολουθείται η 
διαδικασία του άρθρου 11Α. Ο υπολογισμός των τόκων 
ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της 
ενίσχυσης.».

4. Μετά το άρθρο 11 προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:

«Άρθρο 11Α
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

1. Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και ο ανα-
λογών τόκος υπολογίζεται από την ΑΑΔΕ με βάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία. 

Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών λίστα με τα στοιχεία ταυτοποίησης 
του υπόχρεου της επιστροφής (φυσικού ή νομικού προ-
σώπου) και κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο και πατρώ-
νυμο ή επωνυμία, κατά περίπτωση, διεύθυνση έδρας και 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας 
εισοδήματος και το ποσό προς επιστροφή ολογράφως 
και αριθμητικώς και διακριτά τον αναλογούντα τόκο 
ολογράφως και αριθμητικώς, καθώς και διακριτή κατη-
γοριοποίηση ανά ΑΦΜ για λήψη της ενίσχυσης από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό ή από το ΠΔΕ. 

Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τη λίστα 
του προηγούμενου εδαφίου εκδίδει απόφαση επιστρο-
φής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ενίσχυσης 
και του αναλογούντος τόκου, η οποία αποτελεί νόμιμο 
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τίτλο για την είσπραξη του αχρεωστήτως καταβληθέντος 
ποσού και του αναλογούντος τόκου. 

2. Η απόφαση επιστροφής του αχρεωστήτως καταβλη-
θέντος ποσού και του αναλογούντος τόκου κοινοποιείται 
στον δικαιούχο μέσω της ανάρτησης στο πληροφοριακό 
σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο και 
Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις και κατόπιν αποστολής 
ειδοποίησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση.

3. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, 
επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης 
της ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία βεβαίωσής του. Το 
επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο ανάκτησης 
που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 
794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

4. Ακολούθως η ΑΑΔΕ καταχωρεί τα στοιχεία του νόμι-
μου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και εκδίδει 
τις σχετικές ταυτότητες οφειλής. Μετά την καταχώρι-
ση του χρέους η φορολογική διοίκηση εκδίδει ατομική 
ειδοποίηση, την οποία αναρτά στο πληροφοριακό σύ-
στημα της ΑΑΔΕ myAADE, στην επιλογή Μητρώο και 
Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις και αποστέλλει μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον 
υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν 
είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά το προηγούμενο εδά-
φιο, η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Η οφειλή από το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της 
ενίσχυσης και διακριτά ο αναλογών τόκος, όπως έχει υπο-
λογιστεί μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης εμφανίζε-
ται στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE).

5. Το προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό 
που βεβαιώνεται στη φορολογική διοίκηση, επιβαρύνε-
ται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΚΕΔΕ.

6. Η ΑΑΔΕ μετά την είσπραξη των ποσών ενημερώνει 
σχετικά την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τα ποσά μετά την είσπραξή τους εμφανίζονται ως 
έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στους Αναλυτικούς 
Λογαριασμούς Εσόδων 1590305001 «Επιστροφές μετα-
βιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής 
από ατομικές επιχειρήσεις» και 1590305002 «Επιστροφές 
μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής από ιδιωτικές επιχειρήσεις με νομική μορφή». 
Ειδικά στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν λάβει 
ενίσχυση από το ΠΔΕ, τα ποσά λογιστικοποιούνται στα 
έσοδα του ΠΔΕ. Οι αναλογούντες τόκοι εμφανίζονται 
ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό στους Αναλυτι-
κούς Λογαριασμούς Εσόδων 1510902001 «Τόκοι από την 
επιστρεπτέα προκαταβολή ατομικών επιχειρήσεων» και 
1510902002 «Τόκοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων με νομική μορφή».».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   
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*02026743105220008*

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,




