
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 295 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 

13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονο-

μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικα-

σία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επι-

χειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνο-

ϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), όπως ισχύει.  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώ-
πισης της πανδημίας 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 Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) η 
οποία κυρώθηκε 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 υπ’ αρ. 1408/2013 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 στον 
γεωργικό τομέα (ΕΕ L352 της 24.12.2013), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον υπ’ αρ. 316/2019 Κανονισμό (ΕΕ L51/1 
της 22.02.2019). 

4. 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). 

5. 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). 

6. 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. 

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 μέ-
τρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4172/2013» (Α’ 107). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «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). 

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90), όπως 
ισχύουν. 

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

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

13. 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). 

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

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

16. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192). 

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

18. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 
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19. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805). 

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

21. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 

22. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ’ αρ. 
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 

23. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 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 και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047). 

24. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 
κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμ-
βρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» 
(Β’ 4899), όπως ισχύει. 

25. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/ 
07.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στε-
γαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σε-
πτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 4431), όπως ισχύει. 

26. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 
07.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 
19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»» (Β’ 4432), όπως ισχύει. 

27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 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 και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), 
όπως ισχύει. 

28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/11.10.2020 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 Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471), 
όπως ισχύει. 

29. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/3.7.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729), όπως 
ισχύει. 

30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645), 
όπως ισχύει. 

31. 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. 

32. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ281/13.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικα-
σία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή 
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλή-
γησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), όπως ισχύει. 

33. Το γεγονός ότι το σωρευτικό ποσό των ενισχύσε-
ων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών 
οικονομικών ετών δεν πρέπει να υπερβαίνει το εθνικό 
ανώτατο όριο των 134.272.042 ευρώ, όπως καθορίζεται 
στο παράρτημα I του Κανονισμού 316/2019. 

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

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047), όπως 
ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 
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1. Η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(Κανονισμός de minimis) ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1408/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον 
γεωργικό τομέα (Γεωργικός Κανονισμός de minimis), 
ειδικά για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπε-
ρίπτωση ii της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 3 
και δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων.» 

2. Η υποπερίπτωση ii) της περίπτωσης ε της παρ. 2 του 
άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ii) έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις φυ-
σικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του 
μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», όπως αυτές οριοθετούνται 
στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/07.10.2020 
(Β’  4431) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/07.10.2020 
(Β’ 4432) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών, δύναται να είναι δικαιούχοι - λήπτες της 
ενίσχυσης, και στην περίπτωση που δεν παρουσιάζουν 
μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα 
στην παρούσα περίπτωση, δυνάμει του Κανονισμού De 
minimis 1407/2013 ή 1408/2013 και εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτούς, εφόσον ο κύκλος 
εργασιών για τις επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, ή τα 
ακαθάριστα έσοδα αναφοράς για τις επιχειρήσεις που δεν 
είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλ-
λασσόμενες, είναι μεγαλύτερα από τριακόσια (300) ευρώ.» 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 3 του 
άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονι-
σμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπε-
ρίπτωση ii της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 3, 
ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.» 

4. Η περίπτωση β της παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«β) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυ-
νάμει του Κανονισμού de minimis, το ανώτατο ύψος 
ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δια-
κοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και για τις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, 
ήτοι στον ΚΑΔ 49.41 οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, 
το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Ειδικά για 
τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση ii 
της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 3 και δραστη-
ριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δεν δύναται να 
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.» 

5. Οι παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως 
εξής: 

«2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυ-
νάμει του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την 
τριετία 2018-2020 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγ-

χεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται 
να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών 
για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν 
στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης ε της παρ. 2 του 
άρθρου 3 και δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων, το συνολικό ποσό 
ενίσχυσης που έχουν λάβει κατά την τριετία 2018-2020 
από οποιοδήποτε πρόγραμμα σε επίπεδο ενιαίας επι-
χείρησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκο-
σι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Επίσης, το σωρευτικό ποσό 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων για την περίοδο 2018-
2020 δεν πρέπει να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο 
των 134.272.042 ευρώ, όπως καθορίζεται στο παράρτη-
μα I του Καν. 316/2019. 

3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη 
φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση 
τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την 
αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει 
της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην 
οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω 
ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, 
στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες 
τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με 
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 27  της παρούσας και 
εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, 
διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν 
λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περί-
πτωση όρια των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το 
ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται 
αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχεί-
ρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό 
ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα 
εν λόγω όρια. Επίσης, ως προς τις ενισχύσεις βάσει του 
Γεωργικού Κανονισμού de minimis, της καταβολής των 
ενισχύσεων προηγείται έλεγχος τήρησης του εθνικού 
ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του 
Κανονισμού 316/2019. Για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια 
υπηρεσία του άρθρου 12, με βάση τα στοιχεία για το 
συνολικό αιτούμενο ποσό που θέτει στη διάθεσή της η 
ΑΑΔΕ, ζητεί έγγραφη σχετική επιβεβαίωση από τον Ορ-
γανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), o οποίος 
διενεργεί τον έλεγχο με βάση τα στοιχεία που διαθέτει 
στο πληροφοριακό του σύστημα. 

4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολο-
γιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις 
ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 
3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά 
στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας 
τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενι-
σχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας 
για την τήρηση του εν λόγω συστήματος. Ειδικά για τις 
ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του Γεωργικού Κα-
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νονισμού de minimis, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα στοιχεία που διαθέτει στο 
πληροφορικό του σύστημα.» 

6. Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται 

να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 
ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα 
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των 
προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς 
και το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρού-
σας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Ειδικά 
οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση ii 

της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 3 και δραστη-
ριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων, εφόσον δεν παρουσιάζουν μείωση του 
κύκλου εργασιών τους σύμφωνα με την περίπτωση ε 
της παρ. 2 του άρθρου 3, δηλώνουν ότι αποδέχονται να 
υποβληθεί η αίτηση βάσει του Γεωργικού Κανονισμού 
de minimis. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας.» 

7. Το παράρτημα ΙΙ.Α αντικαθίσταται με το παράρτημα 
ΙΙ.Α της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της. 
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02052072511200008*
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