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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 295
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/
13.11.2020 απόφασης 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 διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 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 αντιμετώπισης 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 Νομοθετικού 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 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον
γεωργικό τομέα (ΕΕ L352 της 24.12.2013), όπως τροποποιήθηκε με τον υπ’ αρ. 316/2019 Κανονισμό (ΕΕ L51/1
της 22.02.2019).
4. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 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 κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
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αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).
6. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση 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.
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 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 νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4172/2013» (Α’ 107).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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 Υπουργών 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, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
14. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (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 Κυβέρνηση 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 Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
20. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
21. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 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 Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 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 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ’ αρ.
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση 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 Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις 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 και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).
24. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020
κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 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, 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 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: 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 Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
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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 Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις 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 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 διάδοσης 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 διάδοσης 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 προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135), όπως ισχύει.
32. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ281/13.11.2020 κοινής απόφασης 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 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 ενισχύσεων 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 απόφασης 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 διάδοσης 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 αντικαθίσταται 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 υποπερίπτωση 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 φυσικές 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, Ανάπτυξης 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 απαλλασσόμενες, 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 Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, με
εξαίρεση τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση 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 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το ανώτατο ύψος
ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις 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 δραστηριοποιούνται 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 δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την
τριετία 2018-2020 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγ-
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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 επιχείρησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι 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 20182020 δεν πρέπει να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο
των 134.272.042 ευρώ, όπως καθορίζεται στο παράρτημα 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 περίπτωση 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 επιχείρηση 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 Οργανισμό 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 απολογιστικός 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 ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 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 παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Ειδικά
οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην υποπερίπτωση ii
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της περίπτωσης ε της παρ. 2 του άρθρου 3 και δραστηριοποιούνται 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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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ
Ȱ. ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃ ȰȻɈȸɇȸɇ

1. ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɻʄʙʆɸɿ ɲʆ ɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ʄɳɴɸɿ ʏɻʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ Ʌʌʉʍʘʌɿʆʉʑ
Ʌʄɲɿʍʀʉʐ C/2020/1863, ɼ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆ.1407/2013 (de minimis).

2. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʉʐ Ʌʌʉʍʘʌɿʆʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ, ɻ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɻʄʙʆɸɿ:

ɲ. Ʉʄɸʎ ʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʍʐʆɿʍʏɳ ɸʆɿɲʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ:
Ȱ/Ȱ

ȰɌɀ

ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ

1.
2.
3.

ɴ. Ʉʄɸʎ ʏɿʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ʏʅɼʅɲʏʉʎ 3.1 ʏʉʐ Ʌʌʉʍʘʌɿʆʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ
ɲʋʊ ɳʄʄɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɸʆɿɲʀɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
ȰɌɀ

ȵɅɏɁɉɀȻȰ

ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ

ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ

Ȱ/Ȱ

ɌɃɆȵȰɇ
ȸɀ/ɁȻȰ
ɃɁɃɀȰɇȻȰ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
Ɉȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ ȰɅɃɌȰɇȸɇ

ȰɆȻȺ.ɅɆɏɈ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸɇ

ȵȳȾɆȻȺȵɁ
ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɅɃɇɃ
ɅɃɇɃ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ ȾȰɈȰȲɃȿȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

1
2
…
ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ȵȳȾɆȻȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ

ɶ. Ȱʆ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʆ ʉʌɿʍʅʊ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 2 ʋɲʌ.9 ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ ȾɉȰ, ɸʀʆɲɿ:
x

Ʌʉʄʑ ʅɿʃʌɼ

x

ɀɿʃʌɼ

x

ɀɸʍɲʀɲ

x

ɀɸɶɳʄɻ
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ɷ. Ʉʏɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ɼʏɲʆ ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɼ ʍʏɿʎ 31.12.2019 ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 2 ʍɻʅɸʀʉʐ 18 ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ 651/2014 (ȵȵ L 187/26.6.2014), ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
ɲɿʏʉʑʍɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɸʆɿɲʀɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ,
ɼ
ɸʔʊʍʉʆ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ʅɿʃʌɼ ɼ ʋʉʄʑ ʅɿʃʌɼ, ʊʏɿ ɷɸʆ ʐʋɳɶɸʏɲɿ ʍɸ ʍʐʄʄʉɶɿʃɼ
ʋʏʘʖɸʐʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ, ʃɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɷɿɳʍʘʍɻʎ (ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɲʃʊʅɻ
ɲʋʉʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉ ɷɳʆɸɿʉ ɼ ʄʑʍɸɿ ʏɻ ʍʑʅɴɲʍɻ ɸɶɶʑɻʍɻʎ) - ʃɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɸʆʀʍʖʐʍɻ
ɲʆɲɷɿɳʌɽʌʘʍɻʎ (ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ɲʃʊʅɻ ʍɸ ʍʖɹɷɿʉ ɲʆɲɷɿɳʌɽʌʘʍɻʎ).
ɸ. Ʉʏɿ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɸʆɿɲʀɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɼ ʏɻʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʃʌɿɽɸʀ
ʋɲʌɳʆʉʅɻ ɴɳʍɸɿ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ.
ʍʏ. Ʉʏɿ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʏʉʅɸʀʎ ʏɻʎ ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌʀɲʎ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɷɸʆ ɽɲ ʅɸʏɲʃʐʄɼʍɸɿ, ɸɿʎ ʉʄʊʃʄɻʌʉʆ ɼ ʅɸʌɿʃʙʎ ʍʏʉʐʎ ʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎ
ʋɲʌɲɶʘɶʉʑʎ ʏɻ ʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆɻ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻ.
ɺ. Ʉʏɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ ʏʉʐ ɸʆʊʎ ʏʉʅɸʀʎ ʍʏʉʐʎ
ʉʋʉʀʉʐʎ ɿʍʖʑʉʐʆ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ ɲʆʙʏɲʏɲ ʊʌɿɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ɉʅɼʅɲ 3.ɲ ʏʉʐ
Ʌʌʉʍʘʌɿʆʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ, ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʍɲ ʊʋʘʎ ʉ ʄʉɶɿʍʏɿʃʊʎ ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ,
ʊʏɿ ɶɿɲ ʃɲɽɸʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʐʏɹʎ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ.
ɻ. Ʉʏɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ʉɿ ʄʊɶʉɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 1 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 40 ʏʉʐ ʆ. 4488/2017 (Ȱʚ137).
ɽ. Ʉʏɿ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʏʉʐ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʀ ʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

3. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ de minimis ɼ ɸʅʋʀʋʏɸɿ
ʍʏɻʆ ʐʋʉʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ii ʏɻʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸ ʏɻʎ ʋɲʌ.2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 3 ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʋʌʘʏʉɶɸʆɼ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɻʄʙʆɸɿ:
ɲ. Ʉʄɸʎ ʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʍʐʆɿʍʏɳ ɸʆɿɲʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ:
Ȱ/Ȱ
1.
2.
3.

ȰɌɀ

ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
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ɴ. Ʉʄɸʎ ʏɿʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɸʆɿɲʀɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʏʌɿɸʏʀɲ 2018-2020:
ȰɌɀ
Ȱ/Ȱ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ

ɌɃɆȵȰɇ
ȵɌȰɆɀɃɇɈȵɃɇ ȸɀ/ɁȻȰ
ȰɆȻȺ.ɅɆɏɈ
ɃɁɃɀȰɇȻȰ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
ȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
Ɉȸɇ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ
DE MINIMIS ȰɅɃɌȰɇȸɇ ȰɅɃɌȰɇȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ
ȵɅɏɁɉɀȻȰ

ȵȳȾɆȻȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

1
2
…
ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ȵȳȾɆȻȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ

ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ɸʇɼʎ:
- ȸ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʖʌʊʆʉ ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻʎ ʍʏɻʆ ʉɿʃɸʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ʏʉʐ ɹʆʆʉʅʉʐ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ ʄɼʗɻʎ ʏɻʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ (ɼʏʉɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʃɷʉʍɻʎ ɸɶʃʌɿʏɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ), ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ.
-ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʍʐɶʖʘʆɸʑʍɸʘʆ ɼ ɸʇɲɶʉʌʙʆ, ʊʄɸʎ ʉɿ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ɼʍʍʉʆʉʎ
ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɼɷɻ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ʍɸ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐɶʖʘʆɸʐʊʅɸʆɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ɷɻʄʙʆʉʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʍʏʉʆ ʘʎ ɳʆʘ ʋʀʆɲʃɲ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ɶɿɲ ʆɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀ ʃɲʏɳ
ʋʊʍʉ ɻ ʆɹɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʍʏɻ ʆɹɲ ɼ ʍʏɻʆ ɸʇɲɶʉʌɳɺʉʐʍɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ
ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ.
- Ȱʆ ʅɿɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɹʖɸɿ ɷɿɲʍʋɲʍʏɸʀ ʍɸ ɷʑʉ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʖʘʌɿʍʏɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ, ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ
ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɼɽɻʃɸ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɳʍʋɲʍɻ ʃɲʏɲʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋʉʐ
ɹʄɲɴɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɳ ʃɲʆʊʆɲ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋʉʐ ɲʆɹʄɲɴɸ ʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ. ȵɳʆ ʉ ɸʆ ʄʊɶʘ
ʃɲʏɲʄʉɶɿʍʅʊʎ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʎ, ʉɿ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɲʆɹʅʉʆʏɲɿ
ɲʆɲʄʉɶɿʃɳ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻ ʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ɲʇʀɲ ʏʘʆ ɿɷʀʘʆ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʎ ɷɿɳʍʋɲʍɻʎ.

ɶ. Ʉʏɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ ʏʉʐ ɸʆʊʎ ʏʉʅɸʀʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ʉʋʉʀʉʐʎ ɿʍʖʑʉʐʆ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ ɲʆʙʏɲʏɲ ʊʌɿɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦɲʆ. de minimis,
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʍɲ ʊʋʘʎ ʉ ʄʉɶɿʍʏɿʃʊʎ ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ, ʊʏɿ ɶɿɲ ʃɲɽɸʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʐʏɹʎ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ.
ɷ. Ʉʏɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɻ ɸʋɿʄɹʇɿʅʉʐʎ ɶɿɲ

ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏʉʅɸʀʎ ʃɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʍɸ ʏʉʅɹɲ ɸʋɿʄɹʇɿʅʉ ɶɿɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ (ȵȵ)
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ȾȰɈȰȲɃȿȸɇ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

57614

Τεύχος B’ 5207/25.11.2020

ɲʌɿɽʅ. 1407/13 ɼ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ (ȵȵ) ɲʌɿɽʅ. 1408/13, ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʍɲ,
ʊʋʘʎ ʉ ʄʉɶɿʍʏɿʃʊʎ ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ, ʊʏɿ ɷɸʆ ɸʆɿʍʖʑɸʏɲɿ ɻ ʅɻ ɸʋɿʄɹʇɿʅɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ.
ɸ. Ʉʏɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ʉɿ ʄʊɶʉɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 1 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 40 ʏʉʐ ʆ. 4488/2017 (Ȱʚ137).
ʍʏ. Ȱʆ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ɀɀȵ ɼ ʊʖɿ, ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʆ ʉʌɿʍʅʊ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏʉʐ Ⱦɲʆ. 651/2014.
ɺ. Ʉʏɿ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʏʉʐ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʀ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020
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