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Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021 
Αρ.Πρωτ: ΓΔΟΥ 808/2021 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 29 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 17). 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως το στοιχείο β' της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
3. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκη (ΕΕ L 
187/26.6.2014). 
4. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863 /19.3.2020 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», και ιδίως τα τμήματα 3.1 και 3.12. 
5. Το άρθρο 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). 
6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α' 143). 
7. Την 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). 
8. Τον ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων 
μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 268). 
9. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90). 
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 
155). 
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121). 
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12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
13. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
15. Το π.δ. 134 /2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
17. 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), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
18. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β' 4805). 
19. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
20. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/6.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β' 3314). 
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. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου 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 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
23. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφαση 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). 
24. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 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 ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 
236). 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
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25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 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). 
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για 
την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, για τον μήνα Αύγουστο 2020» (Β' 4752). 
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 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 ως και Αύγουστο 
2020» (Β' 4471). 
28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.9.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 
τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β' 3948). 
29. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 199/19.8.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 
τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β' 3460). 
30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 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. 
31. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού 
Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας - (ΠΣΣΕ-ΗΣ)» (Β' 2417). 
32. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 
τον μήνα Μάιο 2020» (Β' 2377). 
33. Την υπ' αρ. 21036/1737/2.6.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 
2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών 
Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία 
πληρωμής του» (Β' 2141), όπως διορθώθηκε με τις Διορθώσεις Σφαλμάτων του 
Β' 2196/2020. 
34. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

https://www.taxheaven.gr/circulars/34783/gdoy-281-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34617/gdoy-245-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34461/gdoy-233-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34201/gdoy-217-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34018/gdoy-199-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33658/gdoy-148-3-7-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33512/59886-eyke913-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33491/gdoy-134-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33341/21036-1737-2-6-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/32982/gdoy-94-2020
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επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645). 
35. Την υπ' αρ. 39162/15.4.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 
1457). 
36. Την υπ' αρ. Α.1076/2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού 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). 
37. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19. 
38. Την από 23.7.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 
39. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 807/23.7.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 
40. Την υπ' αρ. 54185/23.7.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
41. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν δημοσιονομική 
επίπτωση ύψους περίπου πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για 
το τρέχον οικονομικό έτος, εκ των οποίων μέρος αφορά απώλεια εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού που θα εξαρτηθεί από πραγματικά δεδομένα και 
μέρος αφορά δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα εξαρτηθεί από πραγματικά 
δεδομένα και θα αντιμετωπιστεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 
1023711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
Σκοπός 
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της 
επιδότησης παγίων δαπανών, για το διάστημα από Απρίλιο 2020 ως και 
Δεκέμβριο 2020, για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. 
2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα 
με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.3.2020 ανακοίνωσης 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» (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως ισχύει, σύμφωνα με 
το τμήμα 3.1 ή 3.12 αυτού. Ειδικά για επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκαταστήματα μετά 

https://www.taxheaven.gr/circulars/32858/39162-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/32706/a-1076-2020


 Γ Δ Ο Υ  8 0 8 / 2 0 2 1  

 

Σ ε λ ί δ α  5  |  46 

 

την 1η Απριλίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020, για επιχειρήσεις που τηρούν 
διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, 
καθώς και για τις εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο 
πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του Προσωρινού 
Πλαισίου. 
3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών είναι ακατάσχετη, 
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 
 
Άρθρο 2 
Ορισμοί 
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
1. Επιδότηση παγίων δαπανών: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε υπό 
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις 
2. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον 
μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού 
(ΕΕ) υπ' αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Ι το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του 
άρθρου 5, καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης της περ. α της παρ. 3 του 
άρθρου 3, ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους 
επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις 
ακόλουθες σχέσεις: 
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των 
μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης, 
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των 
μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη 
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του 
καταστατικού της τελευταίας, 
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη 
της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν 
λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή 
των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 
Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από 
τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω 
φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού. 
4. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων 
που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 104/2000, και η 
οποία αντιστοιχεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της 
κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή. 
5. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στην περ. δ 
της παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή 
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οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την 
τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αρ. 1184/2006 και 1224/2009 του 
Συμβουλίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 104/2000 (EE L354 
της 28.12.2013), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
6. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος 
από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες 
εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την 
προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του 
πώληση. 
7. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, 
την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους 
πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και 
κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη 
πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς 
καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό 
για τον σκοπό αυτό χώρο. 
8. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια 
που ορίζονται στο παράρτημα I του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014. 
Εξ' αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος: 
α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 
διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ. 
β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 
πενήντα (50) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. ευρώ. 
γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 
δέκα (10) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ. 
Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών 
λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω 
παραρτήματος. 
Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω 
παράρτημα Ι, θεωρούνται μεγάλες. 
9. Πάγιες δαπάνες: 
Ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί 
στα κάτωθι πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 (Έντυπο 
Ε3): 
 
α) Παροχές σε εργαζόμενους (581) 
β) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων (585/007) 
γ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (585/009) 
δ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής (585/010) 
ε) Ενέργεια (585/011) 
στ) Ύδρευση (585/012) 
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ζ) Τηλεπικοινωνίες (585/013) 
η) Ενοίκια (585/014) 
θ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (585/016) 
ι) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (586). 
 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει πριν την 
31η Δεκεμβρίου και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2020 (έντυπο Ε3), ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το 
άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο 
τρίτα (2/3). 
10. Περίοδος αναφοράς: η περίοδος την οποία καλύπτει το καθεστώς ενίσχυσης 
με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών και εκτείνεται από τον Απρίλιο 2020 
έως και τον Δεκέμβριο 2020. 
11. Ζημία προ φόρων: Τα αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων με βάση τον 
κωδικό 529 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε3) φορολογικού 
έτους 2020. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική διαχειριστική 
χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου και δεν έχουν 
υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2020, τα αρνητικά αποτελέσματα 
προ φόρων με βάση τον κωδικό 529 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2019. 
12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα 
οικονομικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί με τις δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος των φορολογικών ετών 2019 και 2020, καθώς και τα δεδομένα 
των δηλώσεων ΦΠΑ ετών 2019 και 2020, όπως έχουν υποβληθεί εντός των 
προθεσμιών της υποπερ. δδ της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 2236). 
 
Άρθρο 3 
Δικαιούχοι 
1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι: 
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι 
Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και 
«Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04). 
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 
ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με 
εξαίρεση τις ακόλουθες: 
αα) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, 
διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, 
δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 
ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι 
οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, 
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ββ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Δεκεμβρίου 
2020, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, 
καθώς και την προϋπόθεση της παρ. 3. 
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα 
κάτωθι κριτήρια: 
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν 
νομίμως, έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-
19 και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
504/28.5.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 
β) Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο 
(2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά 
την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 
2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 
γ) Όσον αφορά τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά 
νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν: 
αα) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
για το φορολογικό έτος 2019, έως την προηγούμενη μέρα από την έναρξη 
ισχύος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
ββ) έχουν οριστικοποιήσει την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από 
επιχειρηματική δραστηριότητα («έντυπο Ε3») για το φορολογικό έτος 2020, 
ανεξάρτητα από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έως την προθεσμία της παρ. 7 
του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφόσον τηρούν 
διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, 
γγ) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 
2019 μέχρι 31η Μαρτίου 2021, έως την προηγούμενη μέρα από την έναρξη 
ισχύος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
δ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την 
ημερομηνία ελέγχου και έκδοσης του πιστωτικού ή του δικαιώματος έκπτωσης, 
όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή 
μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ' όλη την περίοδο 
αυτή. 
ε) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση 
του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1200/2015 απόφαση ΓΓΔΕ, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από 
το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. 
στ) Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ένα από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
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περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
ζ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του 
ν. 4488/2017 (Α' 137). 
η) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων. 
θ) Είναι είτε επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος Ι 
του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014, μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και 
απαλλασσόμενες. 
ι) Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 
2019 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2020: 
αα) Εφόσον ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από Απρίλιο 2019 
έως και Δεκέμβριο 2020, ο κύκλος εργασιών τους (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) 
την περίοδο από Απρίλιο 2020 ως Δεκέμβριο του 2020 να είναι μικρότερος 
τουλάχιστον κατά 30,00% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019 και να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων. 
Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το 
κριτήριο της ζημίας προ φόρων, επί τη βάσει των προϋποθέσεων του τμήματος 
3.1 του Προσωρινού Πλαισίου. 
ββ) Εφόσον δεν ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ ή ήταν υποκείμενες και 
απαλλασσόμενες οποιαδήποτε στιγμή από τον Απρίλιο 2019 έως και τον 
Δεκέμβριο 2020, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ΜΜΕ, τα έσοδα από πωλήσεις 
αγαθών και παροχή υπηρεσιών (κωδικός 500 δήλωσης Ε3) του έτους 2020 να 
είναι μικρότερα τουλάχιστον κατά 30,00% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις 
αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2019 και να παρουσιάζουν ζημία προ 
φόρων. Ειδικά για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες γίνεται σύγκριση με το σύνολο εσόδων του πίνακα 2Δ του εντύπου Ν 
του φορολογικού έτους 2019. 
ια) Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη λειτουργίας μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από 1η Απριλίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2020, 
τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2020 
(κωδικός 500 δήλωσης Ε3) να είναι μικρότερα κατά τουλάχιστον 30,00% από το 
σύνολο εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πωληθέντων (άθροισμα 
κωδικών 520 και 580 δήλωσης Ε3) και να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων. Οι 
επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως της 
μείωσης του κύκλου εργασιών τους ή των εσόδων τους την περίοδο από 
Απρίλιο 2020 έως Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
έτους 2019, με βάση το τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου. 
3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να μην έχουν στη 
διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον, 
α) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την 
έννοια του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και 
β) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 8 του 
άρθρου 2 της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης: 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/833
https://www.taxheaven.gr/circulars/29193/kanonismos-ee-ario-651-2014-ths-epitrophs
https://www.taxheaven.gr/circulars/29193/kanonismos-ee-ario-651-2014-ths-epitrophs


 Γ Δ Ο Υ  8 0 8 / 2 0 2 1  

 

Σ ε λ ί δ α  10  |  46 

 

αα) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία 
αφερεγγυότητας βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και 
ββ) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει 
το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. 
Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας 
επιχείρησης. 
 
Άρθρο 4 
Ύψος ενίσχυσης 
1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως: 
Ενίσχυση = 20% * {(9/12) * Πάγιες δαπάνες - [(1/2) * ποσά που έλαβε η 
επιχείρηση δυνάμει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β' 1645), ΓΔΟΥ 
148/3.7.2020 (Β' 2729), ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 (Β' 4471), ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (Β' 
5047) αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων] 
- [ποσά που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει των υπό στοιχεία 39162/15.4.2020 (Β' 
1457), ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 (Β' 2377), ΓΔΟΥ 199/19.8.2020 (Β' 3460), ΓΔΟΥ 
217/15.9.2020 (Β' 3948), ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 (Β' 4752) αποφάσεων των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων]}. 
Για τον ανωτέρω υπολογισμό διενεργείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο 
ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. 
2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 70% της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης και στην 
περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90% της ζημίας προ 
φόρων, με την εξαίρεση των εταιρειών Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. για τις οποίες 
δεν εφαρμόζεται το όριο αυτό. 
3. Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Τμήμα 3.12 του 
Προσωρινού Πλαισίου, η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας προ φόρων 
συνυπολογιζόμενων των ποσών που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει των υπό 
στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β' 1645), ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 (Β' 2729), ΓΔΟΥ 
233/10.10.2020 (Β'4471), ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (Β' 5047), 39162/15.4.2020 (Β' 
1457), ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 (Β' 2377), ΓΔΟΥ 199/19.8.2020 (Β' 3460), ΓΔΟΥ 
217/15.9.2020 (Β' 3948), ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 (Β' 4752) αποφάσεων των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιπλέον για τις 
επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού 
Πλαισίου, η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας προ φόρων της περιόδου Απριλίου 
ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης 
από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, 
όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8. 
4. Με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης των ορίων σώρευσης του άρθρου 5 της 
παρούσας, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου 

https://www.taxheaven.gr/circulars/32982/gdoy-94-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33658/gdoy-148-3-7-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33658/gdoy-148-3-7-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34461/gdoy-233-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34783/gdoy-281-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/32858/39162-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33491/gdoy-134-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34018/gdoy-199-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34201/gdoy-217-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34201/gdoy-217-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34617/gdoy-245-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/32982/gdoy-94-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33658/gdoy-148-3-7-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34461/gdoy-233-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34461/gdoy-233-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34783/gdoy-281-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/32858/39162-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33491/gdoy-134-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34018/gdoy-199-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34201/gdoy-217-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34201/gdoy-217-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34617/gdoy-245-2020
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δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
χιλιάδων (1.500.000) ευρώ. 
 
Άρθρο 5 
Έλεγχος σώρευσης 
1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του σημείου 3.1. του 
Προσωρινού Πλαισίου, σύμφωνα με το αρ. 1 της παρούσας το συνολικό ποσό 
ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 
3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, συνυπολογιζόμενης της χορηγούμενης δυνάμει 
της παρούσας ενίσχυσης, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενός 
εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το 
συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των διακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων (225.000) 
ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής. Για 
επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα διασφαλίζεται μέσω τήρησης χωριστών 
λογαριασμών η τήρηση των ως άνω ανώτατων ορίων και σε κάθε περίπτωση 
δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.800.000 ευρώ ή ειδικά για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής ή/και της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το ποσό των 270.000 
ευρώ. 
2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του τμήματος 3.12 του 
Προσωρινού Πλαισίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, το συνολικό ποσό 
ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα δυνάμει του αρ. 3.12, 
ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και 
δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. 
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 2 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. 
4. Το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι δυνάμει της παρούσας, 
αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, 
δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. 
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5. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση 
τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του 
Προσωρινού Πλαισίου, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της 
αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος. 
6. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της 
παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport». 
 
Άρθρο 6 
Διαδικασία υποβολής αίτησης 
1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη 
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ 
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport). 
2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 4η Αυγούστου 2021. 
3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση 
βάσει του τμήματος 3.1 ή 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, τα απαιτούμενα 
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της 
παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης που αιτείται να 
λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. 
Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
4. Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην 
πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία: 
α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα 
έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται 
πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021, 
β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες 
από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. 
5. Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την 
επιχείρηση μετά το πέρας της ημέρας υποβολής της αίτησης. 
6. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται 
με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ. 
7. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση 
πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην 
επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των 
υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους 
ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η 
δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη 
πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η 
επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών. 
8. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης 
των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει 

https://www.aade.gr/mybusinesssupport
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στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία 
της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 
 
Άρθρο 7 
Μορφή της ενίσχυσης και διαδικασία χορήγησης 
1. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες 
οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1η 
Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την 
αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται 
πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. 
Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο ως 31.12.2021. Τυχόν 
υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31.12.2021 δεν δύναται να 
χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως. Στην 
περίπτωση αυτή για τους σκοπούς σώρευσης λαμβάνεται υπόψη το 
προσαρμοσμένο κατά τα ανωτέρω ποσό ενίσχυσης. Η ενίσχυση χορηγείται 
κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
2. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με 
την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να 
υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των 
στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο. 
3. Το ύψος της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 4 και 5 της παρούσας, παρέχεται στον δικαιούχο, σύμφωνα με τη δήλωσή 
του της παρ. 1, για την έκπτωση από φορολογικές οφειλές ή και αποπληρωμή 
ασφαλιστικών οφειλών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. 
4. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές 
οφειλές, εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 
2021, που καθίσταται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 
2021, με την ακόλουθη σειρά: 
α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος 
νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων, 
β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α., 
γ) από Φ.Π.Α., 
δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 
5. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), μετά την επεξεργασία 
των υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και των στοιχείων που τηρούνται στα 
πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την 
πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον πληρούνται, εκδίδει και 
αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές του δικαιούχου της 
ενίσχυσης για τις οποίες χορηγείται η έκπτωση, σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο, εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) συνδεδεμένα με 
την κατά περίπτωση εκπιπτόμενη βεβαιωμένη αρρύθμιστη οφειλή. 
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6. Απαιτήσεις του δικαιούχου της ενίσχυσης σε βάρος του Δημοσίου από 
οποιαδήποτε αιτία συμψηφίζονται με τις φορολογικές οφειλές για τις οποίες 
παρέχεται η ενίσχυση μόνο μετά την πλήρη χρήση του αντίστοιχου ποσού 
ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου ή την ακύρωσή του 
σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
7. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά πιστωτικό για ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις, εφαρμόζεται ως εξής: 
α) Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ 
αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε 
επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις 
μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές 
Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Νοεμβρίου 2021. 
β) Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
των δικαιούχων επιχειρήσεων, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι 
σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ για 
λοιπούς σκοπούς. 
γ) Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών 
εισφορών που συμψηφίζονται και που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι 
επιχορηγήσεις που μεταβιβάζονται στον e-ΕΦΚΑ και αφορούν την κάλυψη 
ασφαλιστικών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ, καταχωρούνται ως έσοδο στους 
οικείους λογαριασμούς ασφαλιστικών εισφορών του φορέα. Τα υπολειπόμενα 
ποσά που αφορούν την κάλυψη συνεισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών 
υπέρ τρίτων φορέων, καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς 
υποχρεώσεων του φορέα. 
8. Καταγραφή της ενίσχυσης: Το ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για 
αποπληρωμή φορολογικών οφειλών με τη μορφή έκπτωσης καταγράφεται ως 
αφαιρετικό των εσόδων. Το ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για 
αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών καταγράφεται ως δαπάνη στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό και ως έσοδο στον eEOKA. Πιστώσεις ύψους ίσου με το 
συνολικό ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή 
ασφαλιστικών οφειλών μεταφέρεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εργασίας στον eEOKA, μετά από ισόποση μεταφορά πιστώσεων από 
τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση 
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού 
Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου 
Οικονομικών. Για τυχόν ύψος ενίσχυσης με τη μορφή πιστωτικού για 
ασφαλιστικές οφειλές το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους 
έως 31 Δεκεμβρίου 2021, μειώνεται ισόποσα η προβλεπόμενη επιχορήγηση του 
eEOKA για το οικονομικό έτος 2022. 
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Άρθρο 8 
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις 
1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 
2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το 
επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 είναι 
χαμηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των 
στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το 
επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Αυγούστου 2020 για τουλάχιστον 
τρεις (3) μήνες εντός του 2021. 
 
Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η 
Μαΐου 2021 και κατά την 1η Αυγούστου χαμηλότερο από αυτό που είχε κατά την 
28η Οκτωβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η 
επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά 
την 28η Οκτωβρίου για τουλάχιστον δύο (2) μήνες εντός του 2021. 
 
Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και 
θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. 
Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η 
επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 ή κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 
28η Οκτωβρίου, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα 
συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις. 
2. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
«myBusinessSupport», μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν 
ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 
στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία. 
Ειδικά οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την ενίσχυση με βάση το Τμήμα 
3.12 του Προσωρινού Πλαισίου υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση λογιστή και 
νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης, και στη περίπτωση που υπόκεινται σε 
υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων βεβαίωση του ορκωτού 
ελεγκτή στη βάση των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που 
καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης, όπου βεβαιώνεται 
α) η ζημία προ φόρων της επιχείρησης για την περίοδο Απριλίου ως Δεκεμβρίου 
2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία 
έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου και 
β) ότι η ληφθείσα δυνάμει του παρόντος ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 70% για τις 
μεγάλες και τις μεσαίες επιχειρήσεις, και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, της ως άνω ζημίας. 
Σε περίπτωση που με βάση την ως άνω βεβαίωση προκύπτει ότι το ποσό της 
ληφθείσας δυνάμει του Τμήματος 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου ενίσχυσης στο 
πλαίσιο της παρούσας απόφασης υπερβαίνει τα ως άνω ποσοστά κατά 
περίπτωση, το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης ανακτάται εντόκως από την 
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ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο 
ανάκτησης της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων 
αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06). 
3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη 
πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των 
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. 
4. Επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του τμήματος 3.1 του 
Προσωρινού Πλαισίου και που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην 
μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη 
χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση , η οποία δεν καθορίζεται με βάση 
την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από του πρωτογενείς 
παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις. 
5. Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας δεν αφορούν καμία από τις κατηγορίες 
ενισχύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ια) της παρ. 1 του άρθρου 1 
του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 717/2014 της Επιτροπής. 
6. Σε περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 για σκοπούς υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1, έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020, 
μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 (Β' 2236) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πριν τον έλεγχο και 
την έκδοση του πιστωτικού ή του δικαιώματος έκπτωσης, εφόσον προκύπτει 
μικρότερο ποσό ενίσχυσης για τον δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 4, η διαφορά μειώνει το ποσό της ενίσχυσης και συνακόλουθα το 
δικαίωμα έκπτωσης για φορολογικές οφειλές ή του πιστωτικού για 
αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών, αναλογικά, σύμφωνα με την αίτηση του 
δικαιούχου βάσει της παρ. 4 του άρθρου 6. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2020, μετά 
την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
504/28.05.2021 (Β' 2236) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον προκύπτει μεγαλύτερο ποσό 
ενίσχυσης για τον δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4, η διαφορά 
δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης παγίων 
δαπανών. 
7. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ενδιάμεσο έλεγχο σχετικά με την περίπτωση 
τροποποίησης του εντύπου Ε3 στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. 
Σε περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 για σκοπούς υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1, έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020, 
μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 (Β' 2236) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μετά τον έλεγχο και 
την έκδοση του πιστωτικού ή του δικαιώματος έκπτωσης, εφόσον προκύπτει 
μικρότερο ποσό ενίσχυσης για τον δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

https://www.taxheaven.gr/circulars/36613/gdoy-504-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/36613/gdoy-504-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/36613/gdoy-504-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/36613/gdoy-504-2021
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άρθρο 4, η διαφορά μειώνει το ποσό της ενίσχυσης και συνακόλουθα, όσον 
αφορά τις φορολογικές οφειλές, το δικαίωμα έκπτωσης για φορολογικές 
οφειλές ή του πιστωτικού για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών, αναλογικά, 
σύμφωνα με την αίτηση του δικαιούχου βάσει της παρ. 4 του άρθρου 6. Εάν κατά 
το χρόνο ελέγχου τροποποίησης έχει χορηγηθεί το σύνολο της ενίσχυσης ή 
μέρος του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που ξεπερνάει το δικαιούμενο ύψος 
ενίσχυσης ανακτάται εντόκως από 1.1.2021. 
8. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί επιπλέον έλεγχο σχετικά με την περίπτωση 
τροποποίησης του εντύπου Ε3 και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού 
στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2021. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 για σκοπούς υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1, έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020, 
μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 (Β' 2236) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μετά τον έλεγχο και 
την έκδοση του πιστωτικού ή του δικαιώματος έκπτωσης, εφόσον προκύπτει 
μικρότερο ποσό ενίσχυσης για τον δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 4, η διαφορά μειώνει το ποσό της ενίσχυσης. 
 
Εάν έχει χορηγηθεί το σύνολο της ενίσχυσης ή μέρος του ποσού της ενίσχυσης 
που ξεπερνάει το δικαιούμενο ποσό, το ποσό που ξεπερνάει το δικαιούμενο 
ύψος ενίσχυσης ανακτάται εντόκως από 1.1.2021. 
9. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική 
διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της 
παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών 
στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή προς το Κράτος του συνόλου της 
χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από 1.1.2021, ως αχρεωστήτως καταβληθέν 
ποσό, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή 
της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων 
αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06). 
10. Η ανάκτηση των παρ. 6 ως 9 πραγματοποιείται με τη βεβαίωση των ποσών 
προς ανάκτηση ως οφειλές του δικαιούχου προς τις φορολογικές αρχές και τα 
ποσά εμφανίζονται, με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο 
διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet / ο 
λογαριασμός μου / Προσωποποιημένη Πληροφόρηση / Στοιχεία οφειλών εκτός 
Ρύθμισης και Πληρωμή». 
11. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την 
επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία 
καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του 
Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί 
σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και 
παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται 
υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς 
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 

https://www.taxheaven.gr/circulars/36613/gdoy-504-2021
http://www.aade.gr/
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εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή. 
 
Άρθρο 9 
Υποχρέωση διαφάνειας 
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από 
την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency 
Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της 
παρ. Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). 
2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη 
της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε. 
 
Άρθρο 10 
Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 
1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη 
της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
αναλαμβάνει την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων 
των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών 
και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, 
και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία 
χορήγησης των μεμονωμένων ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι 
τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση 
της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επίσης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την 
ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 
στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας, καθώς και για την 
υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα 
προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου. 
2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Οικονομικών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, ιδίως στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής 
των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Με βάση τον ως άρθρο 2 παρ. 18 του Καν. 651/2014, προβληματική είναι η 
επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας 
Επιχείρησης1 (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, 
όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/514
https://www.taxheaven.gr/circulars/29193/kanonismos-ee-ario-651-2014-ths-epitrophs
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κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική 
της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον 
επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί 
πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα 
αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των 
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που 
υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της 
παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει 
ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της 
οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο 
όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση 
υπέρ το άρτιο’ 
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν 
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει 
συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για 
ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει 
συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί 
τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν 
ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 
κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω 
συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος 
«εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για 
τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που 
αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ’ 
γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική 
διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον 
αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα 
των πιστωτών της’ 
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει 
ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει 
ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης’ 
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 
7,5 και 
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 
(EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0. 
Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων γίνεται σε επίπεδο αιτούσας 
επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 
1. Η επιχείρηση δηλώνει αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του τμήματος 3.1 ή 
3.12 του Προσωρινού Πλαισίου C/2020/1863. 

https://www.taxheaven.gr/circulars/16804/odhgia-2013-34-ee
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2. Στην περίπτωση που αιτείται ενίσχυσης δυνάμει του τμήματος 3.1. του 
Προσωρινού Πλαισίου, η επιχείρηση δηλώνει: 
α. Όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση: 
 

 
 

 
γ. Αν η επιχείρηση με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παρ.8 
της παρούσας ΚΥΑ, είναι: 
• Πολύ μικρή 
• Μικρή 
• Μεσαία 
• Μεγάλη 
δ. Ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την 
έννοια του άρθρου 2 σημείου 18 του Κανονισμού 651/2014 (EE L 187/26.6.2014), 
σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, 
ή 
εφόσον η επιχείρηση είναι μικρή ή πολύ μικρή, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία, και ότι δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης (και δεν έχει 
ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης) - και ότι δεν έχει 
λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και δεν υπόκειται ακόμη σε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης). 
ε. Ότι σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η 
οποία έχει κριθεί παράνομη βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
στ. Ότι, σε περίπτωση που δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταποίησης και 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς 
στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας 
ενίσχυση. 
ζ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς 
στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το 
Τμήμα 23.α του Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο 

https://www.taxheaven.gr/circulars/29193/kanonismos-ee-ario-651-2014-ths-epitrophs
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λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές 
τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο. 
η. Ότι για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α'137). 
θ. Ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης και ότι 
πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της παρούσας. 
3. Στην περίπτωση που αιτείται ενίσχυσης δυνάμει του τμήματος 3.12. του 
Προσωρινού Πλαισίου, η επιχείρηση δηλώνει: 
α. Όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση: 

 
 

Αν η επιχείρηση με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παρ.8 της 
παρούσας ΚΥΑ, είναι: 
• Πολύ μικρή 
• Μικρή 
• Μεσαία 
• Μεγάλη 
γ. Ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την 
έννοια του άρθρου 2 σημείου 18 του Κανονισμού 651/2014 (EE L 187/26.6.2014), 
σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, 
ή 
εφόσον η επιχείρηση είναι μικρή ή πολύ μικρή, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία, και ότι δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης (και δεν έχει 
ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης) - και ότι δεν έχει 
λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και δεν υπόκειται ακόμη σε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης). 
δ. Ότι σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η 
οποία έχει κριθεί παράνομη βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
ε. Ότι για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α'137). 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/833
https://www.taxheaven.gr/circulars/29193/kanonismos-ee-ario-651-2014-ths-epitrophs
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στ. Ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης και ότι 
πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της παρούσας. 
ζ. Ότι είναι 
i) υποκείμενη σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους, ή 
ii) μικρομεσαία επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος I του 
Κανονισμού 651/2014, μη υποκείμενη σε ΦΠΑ ή υποκείμενη και απαλλασσόμενη 
που τηρεί διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 
 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Η επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 8 
της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 30η 
Σεπτεμβρίου 2021: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η 
επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων 
της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του 
Παραρτήματος I "Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου 
λόγω συσσωρευμένων ζημιών, 
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως 
εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών 
επιχειρήσεων., καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. 
-Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία 
δύο έτη: 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος 
του 7,5 και 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 
(EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0. 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. 
3. Ειδικά οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την ενίσχυση με βάση το 
Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, υπόκεινται σε υποχρέωση ελέγχου 
οικονομικών καταστάσεων αλλά οι οικονομικές καταστάσεις τους που 
καλύπτουν την περίοδο ενίσχυσης δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης του άρθρου 6, υποβάλλουν νεότερη βεβαίωση λογιστή ή 
του νόμιμου εκπροσώπου στη βάση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, 
όπου βεβαιώνεται ότι η ληφθείσα δυνάμει της παρούσας απόφασης ενίσχυση 
δεν υπερβαίνει το 70% για τις μεγάλες και τις μεσαίες επιχειρήσεις και το 90% 
για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, της ζημίας της επιχείρησης για την 
περίοδο Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών 
μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του 
Προσωρινού Πλαισίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ill 
ΚΑΔ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.41.12 
Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και 
θαλάσσιων θηλαστικών 

46.11.11.07 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων 
και γόνου 

46.17.11.27 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, 
καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων 

46.21.19.11 
Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η 
άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων 

46.38.1 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

46.76.19.14 
Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων 
μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών 

46.76.19.15 Χονδρικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων 

46.76.19.30 Χονδρικό εμπόριο Φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων 

47.23 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.77.82.08 Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων 

47.77.82.13 Λιανικό εμπόριο Φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων 

47.78.86.18 
Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων 
μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών 

47.91.15 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

47.99.15 
Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων 
που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 
οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ. 
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ΚΑΔ Περιγραφή 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών 

01.49.19.02 
Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και 
άλλων) 

01.49.3 
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 
προβιών και δερμάτων 

01.63.1012 
Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο 
λογαριασμό) 

01.63.1013 
Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 
λογαριασμό τρίτων) 

02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 

02.20 Υλοτομία 

02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

03.11 Θαλάσσια αλιεία 

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα 

05.20 Εξόρυξη λιγνίτη 

07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 

07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08.11 
Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, 
κιμωλίας και σχιστόλιθου 

08.12 
Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου 
και καολίνης 

08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 

08.92 Εξόρυξη τύρφης 

08.93 Εξόρυξη αλατιού 
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08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

09.10 
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου 

09.90 
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές 
δραστηριότητες 

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 

10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 

10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 

10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών 

10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

10.51 Λειτουργ ία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.52 Παραγωγή παγωτών 

10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.72 
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

10.73 
Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών 
προϊόντων 

10.81 Παραγωγή ζάχαρης 

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

10.86 
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και 
διαιτητικών τροφών 

10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 
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10.91 
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε 
αγροκτήματα 

10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 

11.01 Απόσταξη, ανακαθορισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05 Ζυθοποιία 

11.06 Παραγωγή βύνης 

11.07 
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων 
εμφιαλωμένων νερών 

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95 
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 
εκτός από τα ενδύματα 

13.96 
Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών 

13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14 Κατασκευή εσωρούχων 

14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 
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14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12 
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, 
ειδών σελοποιιας και σαγματοποιιας 

15.20 Κατασκευή υποδημάτων 

16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

16.21 
Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το 
ξύλο 

16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 

16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 

16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων 

16.29 
Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού 

17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21 
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι 

17.22 
Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών 
τουαλέτας 

17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) 

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11 Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 

20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών 

20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 
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20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 

20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

20.17 
Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς 
μορφές 

20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.30 
Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών 
τυπογραφίας και μαστιχών 

20.41 
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και 
στίλβωσης 

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51 Παραγωγή εκρηκτικών 

20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 

20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών 

22.11 
Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από 
καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών 
οχημάτων) από καουτσούκ 

22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

22.21 
Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων 
μορφών 

22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 

23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 

23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού 

23.19 
Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του 
γυαλιού για τεχνικές χρήσεις 



 Γ Δ Ο Υ  8 0 8 / 2 0 2 1  

 

Σ ε λ ί δ α  29  |  46 

 

23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

23.32 
Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή 
γη 

23.41 
Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών 
διακοσμητικών ειδών 

23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 

23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

23.51 Παραγωγή τσιμέντου 

23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 

23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

23.64 Κατασκευή κονιαμάτων 

23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου 

23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 

23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

24.20 
Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη 
μορφή και συναφών εξαρτημάτων 

24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 

24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 

24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 

24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 

24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 

24.42 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου) 
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24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

24.44 Παραγωγή χαλκού 

24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 

24.51 Χύτευση σιδήρου 

24.52 Χύτευση χάλυβα 

24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων 

24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 

25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.30 
Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για 
την κεντρική θέρμανση 

25.50 
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με 
έλαση· κονιομεταλλουργία 

25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62 Μεταλλοτεχνία 

25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 

25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 

25.73 Κατασκευή εργαλείων 

25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 

25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 

26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 
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26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

26.52 Κατασκευή ρολογιών 

26.60 
Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και 
θεραπευτικής χρήσης 

26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

27.11 
Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών 

27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 

27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

28.11 
Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων 

28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 

28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 

28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 

28.15 
Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, 
στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης 

28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 

28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.23 
Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) 

28.24 Κατασκευή ήλεκτρο κινητών εργαλείων χειρός 
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28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 

28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 

28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 

28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

28.92 
Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές 
κατασκευές 

28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

28.94 
Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών 

28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 

28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 

28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 

29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.20 
Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.31 
Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα 
οχήματα 

29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 

30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 

30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 

30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών 

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03 Κατασκευή στρωμάτων 
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31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.11 Κοπή νομισμάτων 

32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα 

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.12 Επισκευή μηχανημάτων 

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 

33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 

35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού 

37.00 Επεξεργασία λυμάτων 

38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 
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38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 

38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 

39.00 
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων 

41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 

42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 

42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 

42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 

42.22 
Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών 

42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 

42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 

43.11 Κατεδαφίσεις 

43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου 

43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 

43.32 Ξυλουργικές εργασίες 

43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 
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45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.32 
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

45.40 
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και 
εξαρτημάτων τους 

46.11 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών 
πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και 
ημιτελών προϊόντων 

46.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, 
μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 

46.13 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και 
οικοδομικών υλικών 

46.14 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, 
βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 

46.15 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών 
οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων 
και δερμάτινων προϊόντων 

46.17 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών 
και καπνού 

46.18 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων 
προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην 
πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί 
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, 
ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών 
(46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που 
μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων 
καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που 
μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08) 

46.18.1101 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και 
θεραπευτικής χρήσης 

46.18.1102 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων καλλωπισμού 
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46.18.1106 
Εμπορικοί, αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και 
οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 

46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 

46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

46.33 
Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων 
ελαίων και λιπών 

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.38 
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, 
καρκινοειδών και μαλακίων 

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 

46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.46.12 
Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και 
συσκευών 

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51 
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και λογισμικού 

46.52 
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων 
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46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 

46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 

46.63 
Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για 
κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 

46.64 
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, 
και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 

46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

46.74 
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και 
προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19 
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 
Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) 

47.23 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.24 
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.43 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 
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47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62 
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.63 
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.74 
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.76 
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.81 
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές 

47.82 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 
υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 
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47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.91.73 
Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή 
μέσω διαδικτύου 

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.32 Εκμετάλλευση ταξί 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.10 Αποθήκευση 

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24 Διακίνηση φορτίων 

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90 Άλλα καταλύματα 
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56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που 
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

58.11 Έκδοση βιβλίων 

58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 

58.13 Έκδοση εφημερίδων 

58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 

59.11 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.12 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 

61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.02 
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές 

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09 
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και 
δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

63.12 Δικτυακές πύλες (web portals) 
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63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα 

64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 

64.30 
Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και 
παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 

64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

65.11 Ασφάλειες ζωής 

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 

65.20 Αντασφάλιση 

66.12 
Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και 
αγαθών 

66.19 
Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία 

66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 

66.29 
Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 

68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 

68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 

69.20 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου 
παροχή φορολογικών συμβουλών 

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22 
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
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71.12 
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών 

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19 
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική 

72.20 
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες 

73.11 Διαφημιστικά γραφεία 

73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 

73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.90 
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
π.δ.κ.α. 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77.11 
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77.32 
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και 
έργων πολιτικού μηχανικού 

77.33 
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39 
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 
υλικών αγαθών πδκα 



 Γ Δ Ο Υ  8 0 8 / 2 0 2 1  

 

Σ ε λ ί δ α  43  |  46 

 

77.40 
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες 

80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 

80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 

80.30 Δραστηριότητες έρευνας 

81.10 
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες 
βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, 
φύλαξης, υποδοχής κλπ) 

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 

81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 

81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 

82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 

82.19 
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.91 
Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και 
εμπορικών πληροφοριών 

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

84.12 
Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, 
εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από 
την κοινωνική ασφάλιση 
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84.13 
Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 

84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 

87.20 
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική 
υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30 
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία 

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.10 
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

88.99 
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 
πδκα 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 
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90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 
επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών 
σε απ ευθείας (on -line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ 
ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 

94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 

94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 

94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 

95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

96.01 
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 
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96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09 
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός 
από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού 
οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) 

 

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες 
συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου « 
κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε 
εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων 

 

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι 
οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 
Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική 
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας 
ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν 
έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

 
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός 
ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των 
αερολιμένων, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών. 

 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021 
 
Οι Υπουργοί 
 
Οικονομικών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
 
Υφυπουργός Οικονομικών 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

 


