
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΥ 432 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 

23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομι-

κών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικα-

σία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-

ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμ-

φάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρου-

άριο και Μάρτιο 2021» (Β΄1689). 

 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. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής 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. 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).

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 ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-

γών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 
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 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

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

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

17. 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) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(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).
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20. 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).

21. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 366/01.04.2021 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο 
και Μάρτιο 2021» (Β’ 1290).

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.03.2021 
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 περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 29 Μαρτίου 
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1076).

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/12.03.2021 
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 περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’  996).

24. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/03.03.2021 
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 περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 843), όπως ισχύει.

25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 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 
το μήνα Ιανουάριο 2021.» (Β’ 804).

26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.02.2021 
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 περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 1 Μαρ-
τίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 793).

27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10969/19.02.2021 
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 περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνο-
λο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 
22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 
1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 648).

28. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 
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 περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνο-
λο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 
11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 
1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534).

29. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 
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 και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτα-
κτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν-
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δυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το 
Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 
Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 454).

30. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.01.2021 
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 «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύ-
νολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 
30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 
8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 341).

31. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.01.2021 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δι-
καιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 89).

32. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/08.01.2021 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δι-
καιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 30).

33. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2/02.01.2021 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, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1).

34. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.01.2021 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενί-
σχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφά-
νισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, 
κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020»
(Β’  236).

35. 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.

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

37. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19.

38. Την υπό στοιχεία 2/65329/ΔΠΓΚ/28.04.2021 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει 
ήδη προβλεφθεί στην υπό στοιχεία ΓΔΟΥ420/23.4.2021 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 της 
υπό στοιχεία ΓΔΟΥ420/23.4.2021 απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δια-
δικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη 
μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδο-
σης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μή-
νες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1689), 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υποβάλουν αίτηση σύμ-
φωνα με το άρθρο 6, και οι επιχειρήσεις της παρ. 1 που 
δήλωσαν έως την 19η Απριλίου 2021 στοιχεία εσόδων 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Τα Έσοδά μου”, που λει-
τουργεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής, στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, οι 
οποίες δεν έχουν υποβάλει έως την ως άνω ημερομηνία 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος του προηγούμενου εδα-
φίου».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 10 της υπό 
στοιχεία ΓΔΟΥ420/23.4.2021 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 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1689), αντι-
καθίσταται ως εξής:
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«Σε περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης των δια-
τάξεων ή υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή 
στοιχεία που τροποποιούν το ύψος των ακαθάριστων 
εσόδων, του κύκλου εργασιών ή τους ΚΑΔ ή δεν απο-
τυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων, με σκοπό είτε την υπαγωγή της αιτούσας στις 
διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες 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 Νομοθετι-
κού 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), 
είτε την προσαύξηση του ποσού της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ 
δύναται:»

3. Οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν έως την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης, αίτηση σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ420/23.4.2021 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Β’ 1689), η οποία απορρίφθηκε, εκ του λόγου ότι 
δεν είχαν υποβάλει τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 366/1.4.2021 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων (Β’ 1290), όπως ισχύει, δύνανται να υπο-
βάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως την 19η Απριλίου 
2021 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρ-
μογή «Τα Έσοδά μου» που λειτουργεί στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Η νέα αίτηση υποβάλ-
λεται εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 6 της 
υπό στοιχεία υπό στοιχεία ΓΔΟΥ420/23.4.2021 κοινής 
απόφασης.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός  
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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