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 Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ.9028/15.9.2021  Ερώτηση

Σε απάντηση της  υπ΄ αριθμ. πρωτ.9028/15.9.2021  Ερώτησης,  που κατέθεσε ο ανωτέρω    
Βουλευτής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Με την αριθμ. C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει  (Προσωρινό Πλαίσιο), 
εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν ενισχύσεις σε 
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά  λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19).

Κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω ανακοίνωσης, η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, - αρμόδια 
για τον έλεγχο της συμβατότητας μέτρων που λαμβάνονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, με 
τους ενωσιακούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων και την κοινοποίησή τους προς έγκριση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), όπου απαιτείται,- μερίμνησε για την κοινοποίηση προς την ΕΕ των 
ακόλουθων καθεστώτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών:

1. του καθεστώτος της επιστρεπτέας  προκαταβολής το οποίο εγκρίθηκε με την με αριθ. C 
(2020) 2281/7.4.2020 (SA 56815) απόφαση της ΕΕ και των τροποποιήσεων του πρώτου κύκλου και 
του δεύτερου κύκλου τα οποία εγκρίθηκαν με την με αριθ. C (2020) 5404/31.07.2020 (SA 58047) 
όμοια,  με τις αριθμ. C (2020) 8571 final/ 27.11.2020 και C(2020)9583 final/21.12.2020 αποφάσεις 
της ΕΕ  εγκρίθηκαν ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος και με την με αριθ. C (2021) 4754 final/1.7.2021 
εγκρίθηκε ο πέμπτος κύκλος του μέτρου, ενώ επιμέρους τροποποιήσεις στους 1-5 κύκλους 
εγκρίθηκαν με την αριθμ. C(2021) 5966/5.8.21 απόφαση της ΕΕ. Σημειώνεται, επίσης, ότι, έχουν 
κοινοποιηθεί ο έκτος και έβδομος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής στην ΕΕ για έγκριση. 
Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ, που έχουν πληγεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού Covid-19 
κατά τους μήνες Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο έως Μάρτιο 2021 (επιμέρους 
διαστήματα ανά κύκλο), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες υπουργικές αποφάσεις. Το μέτρο 
συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους, το οποίο, πληρουμένων συγκεκριμένων 
προϋποθέσεων, επιστρέφεται εν μέρει στο κράτος. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται περί των 
8.850.000.000 € και για τους επτά κύκλους  (περί τα 9 δις),
2. του καθεστώτος αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες 
ατομικών επιχειρήσεων, συμπλοιοκτησίες, κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε, καθώς και 
επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν 
απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους (ήτοι σε υποσύνολο 
των ΜΜΕ) και οι οποίοι πληρούν τις τιθέμενες στις σχετικές ΚΥΑ προϋποθέσεις. 
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Κατά τη γνώση  της ΚΜΚΕ , έχουν λάβει χώρα τέσσερις κύκλοι (σχετικές οι εγκριτικές αποφάσεις της 
ΕΕ με αριθ. C (2020) 3189 final/11.5.2020 και C (2020) 5376/30.7.2020, C (2020) 7451/22.10.20). Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανήλθε κατ΄ εκτίμηση σε 550.000.000 € ,
3. του καθεστώτος συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων 
δανειοληπτών λόγω της νόσου Covid-19 - Πρόγραμμα Γέφυρα (ν. 4714/2020). Με το εν λόγω 
καθεστώς οφειλέτες, εγγυητές ή συνοφειλέτες πάσης φύσεως δανείων (στεγαστικών, 
καταναλωτικών, επιχειρηματικών) που εξασφαλίζονται με την πρώτη κατοικία τους, εφόσον έχουν 
πληγεί από την πανδημία του Covid-19 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και λοιπές 
προϋποθέσεις, μπορούν να ωφεληθούν από την συνεισφορά του Δημοσίου επί των ως άνω 
δανειακών οφειλών τους για διάστημα 9 μηνών. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C (2020) 
7981 final/12.11.20 απόφαση της ΕΕ,
4.  του καθεστώτος συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων 
πληγεισών  λόγω της νόσου Covid-19 ΜΜΕ επιχειρήσεων - Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, συνολικού 
ανώτατου προϋπολογισμού περί των 793.000.000 €, βάσει του τμήματος 3.1 του ΠΠ (ν. 4790/2021). 
Με το εν λόγω καθεστώς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με την έννοια του Παραρτήματος Ι του 
Καν. 651/2014, εφόσον έχουν πληγεί από την πανδημία του Covid-19 και πληρούν τα εισοδηματικά 
κριτήρια και λοιπές προϋποθέσεις, μπορούν να ωφεληθούν από την συνεισφορά του Δημοσίου επί 
των επιχειρηματικών οφειλών τους για διάστημα 8 μηνών. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C 
(2021) 3523 final/12.05.21 απόφαση της ΕΕ και
5. του καθεστώτος αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021. Το μέτρο 
συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
πληρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 130.000.000 €. 
Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C (2021) 5522 final/28.07.21 απόφαση της ΕΕ .
6. του καθεστώτος επιδότησης παγίων δαπανών για το διάστημα Απρίλιο – Δεκέμβριο 2020, βάσει 
του Τμήματος 3.12 του ΠΠ ή του 3.1 του ΠΠ για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (νέες και 
επιχειρήσεις με νέα υποκαταστήματα) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Τμήματος 3.12  
καθώς και για τις εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή «πιστωτικού» 
για ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές οφειλές προς εξόφληση οφειλών της επιχείρησης 
(εφόσον θα έχουν προκύψει έως 31.12.21) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: οι δικαιούχοι ανήκουν 
στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας -όπως προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 
αριθμ. ΓΔΟΥ 808/21 (ΦΕΚ Β 3354), παρουσιάζουν μείωση τζίρου 30% το 2020 σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά, ζημία την ως άνω περίοδο 2020 σε σχέση με το 2019 και απασχολούν 
εργαζομένους. Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ ανά ενιαία επιχείρηση, ενώ η 
ανώτατη ένταση ενίσχυσης είναι 70% επί των επιλέξιμων δαπανών (90% για τις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις). €. Το καθεστώς εγκρίθηκε με την αριθμ. C(2021) 3523 final/12.05.21 απόφαση 
της ΕΕ και C(2021)6485 FINAL/ 27.8.21.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι  το κόστος προσωπικού, οι δαπάνες ενοικίων οι δαπάνες ενέργειας, οι 
δαπάνες ύδρευσης και οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών. Το ποσοστό επιδότησης αφαιρουμένων τυχόν 
άλλων σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις οριζόμενες στο Τμήμα 3.12 του ΠΠ εντάσεις 
ενίσχυσης. 
 Τυχόν νέα μέτρα ενίσχυσης, θα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας προς αξιολόγηση ως 
προς τη συμβατότητά τους με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, όπως προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις (ν. 4152/2013). 
Σημειώνεται πως, εκτός από το ΠΠ, οι ελληνικές αρχές δύνανται, προς στήριξη συγκεκριμένων 
κλάδων επιχειρήσεων/επαγγελματιών, να θεσπίσουν καθεστώς στήριξης με (ενωσιακή) νομική βάση 
α) τους υφιστάμενους απαλλακτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων (πχ Καν. 651/2014 ή Καν. 
702/2014 για τη γεωργία, ή Καν. 1388/2014 για την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) ή τους κανονισμούς 
ήσσονος σημασίας (πχ  Καν. 1407/2013 ή 1408/2014 για τη γεωργία ή 717/2014 για την αλιεία και 
υδατοκαλλιέργεια), χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στην ΕΕ (εφόσον πληρούνται οι 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις) ή β) το άρθ. 107 παρ. 2 στοιχείο β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληρουμένων των σχετικών προϋποθέσεων, κατόπιν κοινοποίησης προς 
έγκριση από την ΕΕ.   
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Επιπλέον, δε, θεσμοθετήθηκαν περαιτέρω ευεργετικά μέτρα ενίσχυσης, μεταξύ άλλων, και του 
επίμαχου κλάδου, όπως με τον Ν.4839 (ΦΕΚ Α' 181/02-10-2021) «Κύρωση της από 26.7.2021 
τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI 
της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. 
Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο Πληρωμή Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2021 - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013, Άρθρο 
πεντηκοστό πέμπτο Υπερμειωμένος και μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για 
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020, Άρθρο πεντηκοστό έκτο 
Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών 
ποσών, Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, 
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο Παράταση αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, 
Άρθρο πεντηκοστό ένατο Μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 
και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους μέχρι 29 
ετών, Άρθρο εξηκοστό Συμπλήρωση του προσδιορισμού κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 2030, Άρθρο εξηκοστό πρώτο 
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» Χορήγηση 
επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

ενώ έχει ληφθεί και πληθώρα κανονιστικών ρυθμίσεων ουσιαστικής στήριξης των ευάλωτων 
ομάδων, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, με τις (ως προς το καθ’ όλα ευεργετικό μέτρο της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής) 

ΓΔΟΥ 432/2021 τροποποιήθηκε η απόφαση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 ΦΕΚ B’ 
1799/29.04.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 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 Ιανουάριο, 
Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β΄1689)», 
ΓΔΟΥ 451 ΦΕΚ B’ 1876/10.05.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 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 Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β΄ 1689).»,
ενώ με τις αποφάσεις ΓΔΟΥ 608/2021, ΓΔΟΥ 609/2021, ΓΔΟΥ 610/2021, ΓΔΟΥ 611/2021, ΓΔΟΥ 
612/2021, ΓΔΟΥ 613/2021, ΓΔΟΥ 614/2021 τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις για τις Επιστρεπτέες 
Προκαταβολές ως προς το Παράρτημα Β σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών 
και περαιτέρω Τροποποιήσεις ως προς την επίμαχη διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης στις 
πληγείσες επιχειρήσεις με τις 
Αριθμ. ΓΔΟΥ 960 ΦΕΚ B’ 4518/30.09.2021 «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).», 
Αριθμ. ΓΔΟΥ 962 ΦΕΚ B’ 4518/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/ 1.3.2021 
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 
το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804).»,  
Αριθμ. ΓΔΟΥ 959 ΦΕΚ B’ 4519/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 
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 Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).»,

https://www.forin.gr/articles/article/47055/gdou-420-2021?utm_source=forin.gr&utm_medium=ws&utm_campaign=autocomplete
https://www.forin.gr/articles/article/49501/gdou-608-2021
https://www.forin.gr/articles/article/49495/gdou-609-2021-b2836-30062021pdf
https://www.forin.gr/articles/article/49497/gdou-610-2021
https://www.forin.gr/articles/article/49500/gdou-611-2021
https://www.forin.gr/articles/article/49499/gdou-612-2021
https://www.forin.gr/articles/article/49499/gdou-612-2021
https://www.forin.gr/articles/article/49496/gdou-613-2021
https://www.forin.gr/articles/article/49498/gdou-614-2021
https://www.forin.gr/articles/article/40725/gdou-281-2020-diadikasia-kai-proupotheseis-xorhghshs-enisxushs-me-th-morfh-epistrepteas-prokatabolhs-se-epixeirhseis-pou-eplhghsan-oikonomika-logw-ths-emfanishs-kai-diadoshs-ths-nosou-tou-korwnoiou-co?utm_source=forin.gr&utm_medium=ws&utm_campaign=autocomplete
https://www.forin.gr/articles/article/44843/gdou-232-2021?utm_source=forin.gr&utm_medium=ws&utm_campaign=autocomplete
https://www.forin.gr/articles/article/39228/gdou-233-2020?utm_source=forin.gr&utm_medium=ws&utm_campaign=autocomplete
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ΓΔΟΥ 963/2021 ΦΕΚ B’ 4517/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 
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 Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1689).», 
ΓΔΟΥ 961/2021 ΦΕΚ Β 4517/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 
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 ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236).» και 
ΓΔΟΥ 957/2021 ΦΕΚ B’ 4517/30.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 
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» (Β’ 
1645).».
ΓΔΟΥ 520/2021 ΦΕΚ B’ 2317/01.06.2021 για «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
468/17.05.2021 απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 
2025).»
Αριθμ. Β1.α/οικ. 37539 ΦΕΚ Β 2547-16.06.2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των 
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού.»,
ΓΔΟΥ 568/2021 ΦΕΚ B’ 2551/16.06.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/ 28.05.2021 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία 
υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης 
παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 2236).»,  
Αριθμ. 74074 ΕΞ 2021 ΦΕΚ B’ 2668/23.06.2021 «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για 
την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς 
συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).», 
Α. 1131/2021 Τροποποίηση της απόφασης για την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των 
μέτρων για τον κορωνοϊό ΦΕΚ B’ 2542/15.06.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1228/2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με 
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική 
καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 4582).»,
Α.1139/2021 ΦΕΚ B’ 2738/25.06.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την 
υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του 
συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021.», 
Κ.Υ.Α. 76219 ΕΞ 2021 ΦΕΚ B’ 2817/30.06.2021 «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που 
αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού 
ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207).», 
Κ.Υ.Α 45456/2021 ΦΕΚ B’ 2875/01.07.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της 
απασχόλησης “ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274).», 
Υ.Α. 2/86651/ΔΠΓΚ/2021 ΦΕΚ B’ 2785/29.06.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
2/72150/ΔΠΓΚ/18.5.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (Β’ 2091).», 
Αριθμ. οικ.45352/Σ.7939 ΦΕΚ Β 2834/30.06.2021 «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων 
ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων 
για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19», 
Κ.Υ.Α 45410/2021 ΦΕΚ B’ 2883/02.07.2021 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών.»,  
Κ.Υ.Α. 45866/2021 ΦΕΚ B’ 2892/02.07.2021 «Χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εποχικά 
εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.», 
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Κ.Υ.Α. 47100/2021 ΦΕΚ B’ 2975/06.07.2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021»,
Αριθμ. 51320 ΦΕΚ Β 3127/17.07.2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021», 
ΓΔΟΥ 809/2021 ΦΕΚ B’ 3274/23.07.2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων 
για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουνίου 
2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-
19.», 
Αριθμ. ΓΔΟΥ 791 ΦΕΚ B’ 3268/22.07.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 
απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 2025).», 
Αριθμ. Α. 1167 ΦΕΚ B’ 3201/21.07.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την 
υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 
Ιούλιο 2021.», 
ΓΔΟΥ 809/2021 ΦΕΚ B’ 3274/23.07.2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων 
για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουνίου 
2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-
19.», 
Αριθμ. 81858 ΦΕΚ B’ 3267/22.07.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 κοινής 
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε» (Β’ 4880).», 
Αριθμ. ΓΔΟΥ 791 ΦΕΚ B’ 3268/22.07.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 
απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 2025).», 
Αριθμ. Α. 1167 ΦΕΚ B’ 3201/21.07.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την 
υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 
Ιούλιο 2021.», 
Αριθμ. Δ.15/Δ’/51846 ΦΕΚ B’ 3335/26.07.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ. 
37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία 
εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για τις επιχειρήσεις - 
εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναλογικά με την 
κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που 
ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην ΝΑΤ» (Β’ 4111), όπως αυτή ισχύει…», 
ΓΔΟΥ 824/2021 ΦΕΚ B’ 3492/31.07.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/26-7-2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για 
την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).», 
Αριθμ. Δ.15/Δ’/51848 ΦΕΚ B’ 3335/26.07.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.32085/ 
1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 
ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή 
τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ …», 
Αριθμ. 57150  ΦΕΚ B’ 3526/02.08.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9- 2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων 
εργασίας» (Β’ 4261).», 
Αριθμ. 96550 ΕΞ 2021 ΦΕΚ Β 3571/04.08.2021 «Καθορισμός της αρμόδιας υπηρεσίας και της 
διαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου οφειλέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του άρθρου 
217 στοιχ. β του ν. 4738/2020 (Α’ 207).», 
Αριθμ. 96039 ΕΞ 2021 ΦΕΚ B’ 3578/04.08.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74074 ΕΞ 
2021/23.6.2021 (Β’ 2668) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία καταβολής 
συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν 
πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 
4790/2021 (Α’ 48)».
Αριθμ. 13784 ΦΕΚ Β 3547 - 03.08.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9022/17.06.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας 
«Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” έτους 2020» (Β΄ 2393).»,
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ΓΔΟΥ 825/2021 «Τροποποίηση της απόφασης για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης 
παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020.»,  
Αριθμ. Α. 1172 ΦΕΚ B’ 3659/06.08.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 
της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).», 
Α. 1173 ΦΕΚ B’ 3659/06.08.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 
11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).», 
Αριθμ. 58921 ΦΕΚ B’ 3637/06.08.2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Αύγουστο 2021.», 
Αριθμ. Α.1179 ΦΕΚ B’ 3750/13.08.2021 «Καθορισμός προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την 
υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών 
εφαρμογής της.», περί τη ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών 
καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού,
Κ.Υ.Α αριθμ. οικ. 60622/2021 ΦΕΚ B’ 3816/17.08.2021 «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την 
προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που 
προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.», 
Α. 1203/2021 ΦΕΚ Β 3951/26.08.2021 «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 
για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική.», 
Αριθμ. ΓΔΟΥ 872 ΦΕΚ Β 3921 - 25.08.2021 «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων 
για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουλίου 
2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-
19.»,  
ΓΔΟΥ 880/2021 ΦΕΚ B’ 4021/31.08.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για 
την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄3354), 
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14581/Α36 ΦΕΚ B’ 4028/02.09.2021 «Επιδότηση προσωρινής στέγασης 
κατοίκων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 που εκδηλώθηκαν σε 
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.», 
Κ.Υ.Α Αριθμ. 62415/2021 ΦΕΚ B’ 4027/02.09.2021 «Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος στέγασης.», 
Αριθμ. 105840/Α2 ΦΕΚ B’ 4025/01.09.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 30746/ΓΔ8/ 
17.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα “Ψηφιακή Μέριμνα”» (Β’1046).» ως προς, 
μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση των κατηγοριών των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος,
Αριθμ. Δ11/οικ. 72936 ΦΕΚ B’ 4533/01.10.2021 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
οικ. Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας 
χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β’ 57).
Αριθμ. 120536 ΕΞ 2021 ΦΕΚ B’ 4522/30.09.2021 Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων 
στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις 
επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των 
επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 
ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων 
των επενδυτικών σχεδίων. 
Αριθμ. ΓΔΟΥ 964 ΦΕΚ B’ 4518/30.09.2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 
απόφασης «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
Αριθμ. 120535 ΕΞ 2021 ΦΕΚ B’ 4521/30.09.2021 Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των 
επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90483/322/2021 ΦΕΚ B’ 4505/30.09.2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση των ενισχύσεων του άρθρου 22Β περ. γ του ν. 4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 7 του ν. 4710/2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

https://www.forin.gr/laws/law/3861/n-4682-2020#!/?article=2&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/3861/n-4682-2020#!/?article=2&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/4023/n-4821-2021#!/?article=75&bn=1
https://www.forin.gr/laws/law/3931/n-4738-2020#!/?article=289&bn=1
https://www.forin.gr/articles/article/50453/gdou-808-2021-diadikasia-kai-proupotheseis-xorhghshs-enisxushs-me-th-morfh-epidothshs-pagiwn-dapanwn-gia-thn-periodo-apriliou-dekembriou-2020-se-epixeirhseis-pou-eplhghsan-oikonomika-logw-ths-emfani
https://www.forin.gr/articles/article/45493/kua-30746-gd8-2021?utm_source=forin.gr&utm_medium=ws&utm_campaign=autocomplete
https://www.forin.gr/articles/article/45493/kua-30746-gd8-2021?utm_source=forin.gr&utm_medium=ws&utm_campaign=autocomplete
https://www.forin.gr/articles/article/23321/g-p-oik-d22-11-2705-58-2018-kathorismos-ths-diadikasias-xorhghshs-epidomatos-paidiou?utm_source=forin.gr&utm_medium=ws&utm_campaign=autocomplete
https://www.forin.gr/articles/article/47869/gdou-468-2021-aukshmenh-apozhmiwsh-eidikou-skopou-gia-thn-enisxush-epixeirhsewn-logw-ths-emfanishs-kai-diadoshs-tou-korwnoiou-covid-19-gia-ton-mhna-aprilio-2021
https://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis
https://www.forin.gr/laws/law/3894/n-4710-2020#!/?article=7&bn=1
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Αριθμ. 71670 ΦΕΚ B’ 4500/29.09.2021 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ13 οικ. 10747/ 
256/6.3.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την 
εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης» (Β’ 792).

Β. Σύμφωνα με το από 13/9/2021 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά 
τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών για την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που 
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,  στην κατεύθυνση της 
περαιτέρω μείωσης φόρων, μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια, από το 24% στο 13%, 
έως τον Ιούνιο του 2022.
Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται αιτήματα φορέων και πολιτών για βελτιώσεις και 
ελαφρύνσεις στη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη 
φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προάσπιση της κοινωνικής 
συνοχής και αλληλεγγύης, την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, καθώς και την συμβατότητα 
με το ενωσιακό δίκαιο.

                                                                   Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ                             
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