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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΔΟΥ 420
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της
παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ
L352/1 της 24.12.2013).
4. 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 Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).
5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
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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).
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
8. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4172/2013» (Α΄ 107).
9. Τις διατάξεις του 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).
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. Τo 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).
15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
18. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
20. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
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αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
21. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 366/01.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1290).
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.03.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 29 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1076).
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/12.03.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 996).
24. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/03.03.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 843), όπως ισχύει.
25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
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επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19,
κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804), όπως ισχύει.
26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.02.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 793).
27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10969/19.02.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα
από την Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»
(Β’ 648), όπως ισχύει.
28. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο
της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), όπως ισχύει.
29. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
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υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 454).
30. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.01.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,
30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8
Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 341).
31. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.01.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 89).
32. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/08.01.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 30).
33. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2/02.01.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021
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και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 1).
34. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.01.2021 κοινή 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), όπως ισχύει.
35. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση
του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135), όπως ισχύει.
36. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος.
37. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19.
38. Την υπό στοιχεία 2/65026/ΔΠΓΚ/23.4.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.
39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού
Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»
του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 2310803020
«Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς με νομική μορφή», η οποία
θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
ΑΛΕ 2310803020, καθώς και με μεταφορά πιστώσεων
από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού», και δαπάνη
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού
Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»
του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξαρτάται από τα
πραγματικά γεγονότα και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς
ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου
του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε:
α) σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. C(2020) 1863/
19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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(ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»,
όπως ισχύει, είτε
β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ)
αρ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(Κανονισμός de minimis).
3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν
όλω ή εν μέρει, 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) 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. Επιτόκιο αναφοράς: 0,64% το οποίο αντιστοιχεί
στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας αρ. 2008/C 14/02 (C 14/6 της
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19.1.2008), ήτοι -0,45%, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.
5. 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) αρ. 104/2000, και η οποία αντιστοιχεί
στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της
κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή.
6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς
που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 104/2000 του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22 της 21.1.2000), και οι οποίοι
αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το οποίο
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
7. 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.
8. 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.
9. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις
που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 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.
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10. Κύκλος εργασιών αναφοράς: για τις επιχειρήσεις
που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:
α) σε περίπτωση που το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου
2020 είναι θετικό και επιπλέον ο κύκλος εργασιών του
μηνός Μαρτίου 2020 είναι μεγαλύτερος ή ίσος του κύκλου εργασιών Φεβρουαρίου 2020, ως κύκλος εργασιών
αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνεται το άθροισμα του
κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου
και Μαρτίου 2020,
β) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα του κύκλου
εργασιών των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020
είναι θετικό, ως κύκλος εργασιών αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών
των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, πολλαπλασιαζόμενο με τρία δεύτερα (3/2),
γ) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα του κύκλου
εργασιών των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020
δεν είναι θετικό και η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως κύκλος εργασιών
αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός
Οκτωβρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3),
δ) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).
11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς: για τις επιχειρήσεις
που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες
και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:
α) σε περίπτωση που το άθροισμα των ακαθάριστων
εσόδων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 είναι θετικό και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα
του μηνός Μαρτίου 2020 είναι μεγαλύτερα ή ίσα των
ακαθάριστων εσόδων του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ως
ακαθάριστα έσοδα αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνεται το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020,
β) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου
2020 είναι θετικό, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς της
επιχείρησης λαμβάνεται το άθροισμα των ακαθάριστων
εσόδων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, πολλαπλασιαζόμενο με τρία δεύτερα (3/2),
γ) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου
2020 δεν είναι θετικό και η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα
έσοδα του μηνός Οκτωβρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενα
επί τρία (3),
δ) σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα
αναφοράς ισούνται με μηδέν (0).
12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας
απόφασης, λαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα
που υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική
πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τις επιχειρήσεις στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπό
στοιχεία ΓΔΟΥ366/01.04.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Β’ 1290). Εφόσον για τα οικονομικά δεδομένα που
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δηλώνονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» που αφορούν το πρώτο τρίμηνο
του 2021, η επιχείρηση έχει υποβάλει τις οικείες δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, λαμβάνονται δεδομένα
των δηλώσεων αυτών. Ως προς τα λοιπά δεδομένα εισοδήματος και ΦΠΑ ετών 2020 και προγενέστερων, λαμβάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις
μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ,
που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τις οποίες το
άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, όπως έχουν υποβληθεί
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,
διαφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
του πρώτου τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι
την 31η Ιανουαρίου 2021, τότε για σκοπούς προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του άρθρου
2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπολογισμού
του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η διαφορά
μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που έχουν
υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα ποσά
του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ,
που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τις οποίες το
άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Οκτωβρίου,
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, όπως έχουν υποβληθεί
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του
τέταρτου τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι
την 31η Ιανουαρίου 2021, τότε για σκοπούς προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του άρθρου
2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπολογισμού
του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η διαφορά
μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που έχουν
υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα ποσά
του κύκλου εργασιών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ,
που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τις οποίες
το άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, όπως
έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου 2021,
όπως έχει υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τότε για σκοπούς προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς
του άρθρου 2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η
διαφορά μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που
έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς
στα ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021.
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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) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες
έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους
από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας κατά την 1η Μαρτίου 2021,
ββ) 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,
γγ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών
μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021,
οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της παρ. 3.
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παρ. 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 υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα
«myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ 366/01.04.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1290).
β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος
και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις
υποβάλουν, ως εξής:
αα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει
δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό
έτος 2019,
ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες
τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου
2019 μέχρι 28η Φεβρουαρίου 2021.
γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου
2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, 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.
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δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία
ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του
ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.
1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους,
ως ακολούθως:
αα) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ
το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, όπως αυτό έχει
δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠA, παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και
επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Επιπλέον
των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν
άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών
το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019. Από το
κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, περί μη ετήσιας
αύξησης τζίρου, εξαιρούνται επιχειρήσεις που είτε έχουν
ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 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 04.01.2021. Για
τους σκοπούς εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου,
για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την έναρξη.
ββ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε
ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών Ιανουάριου,
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,
παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον, σε
σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον
τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από
τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω
κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν
υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως και την
31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να
μην παρουσιάζουν αύξηση των ακαθάριστων εσόδων
το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019. Από το
κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, περί μη ετήσιας
αύξησης τζίρου, εξαιρούνται επιχειρήσεις που είτε έχουν
ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα
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ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 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 04.01.2021. Για
τους σκοπούς εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου,
για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 04.01. 2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την έναρξη.
Στις ανωτέρω υπό αα) και ββ) υποπεριπτώσεις, διενεργείται στρογγυλοποίηση των ποσοστών μείωσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ή με τα ακαθάριστα
έσοδα αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο ποσοστιαίο
δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή Μαρτίου 2021, όπως έχει
δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»
είναι αρνητικός, ο κύκλος εργασιών του μηνός ή των μηνών που είναι αρνητικός, θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με μηδέν. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση
που τα ακαθάριστα έσοδα Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή
Μαρτίου 2021 είναι αρνητικά.
Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως και την 31η
Ιανουαρίου 2021, ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η
Οκτωβρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και
οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021
έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την
04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από
τους 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 04.01.2021, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.
Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την έναρξη.
Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, τον ΚΑΔ 92.00 «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών», καθώς και όλες τις κατηγορίες εξαψήφιων
και οκταψήφιων ΚΑΔ που περιλαμβάνονται σε αυτόν,
εξαιρουμένων των ΚΑΔ 92.00.11 «Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών τραπεζιού», ΚΑΔ 92.00.14 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση» και
92.00.21 «Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line)
σύνδεση» ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού
κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 και
οι οποίες άλλαξαν καθεστώς υπαγωγής στο ΦΠΑ (ήταν
υποκείμενες σε ΦΠΑ και έγιναν μη υποκείμενες ή απαλλασσόμενες ή το αντίστροφο) εντός του έτους 2020, είναι
επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή
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των ακαθάριστων εσόδων τους. Για τις επιχειρήσεις που
έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την έναρξη.
στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών
αρχείων.
3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις
πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:
α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη
με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,
αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην
ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού
αρ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και
ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τη
στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:
i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
ii) 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.
β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο
για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013,
δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας
δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού για την επιλέξιμη δραστηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις:
αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, ή αποτελεί την
κύρια δραστηριότητα βάσει ενεργού κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί μετά την
1η Ιανουαρίου 2020 και
ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του
κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους
τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.
Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς-άθροισμα
κύκλου εργασιών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και
Μαρτίου 2021) x ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών]-[αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]-ποσό
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που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
232/01.03.2021 (Β’ 804) απόφασης, όπως ισχύει,
όπου:
αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς,
όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου
ή Μαρτίου 2021, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, ο κύκλος
εργασιών του μηνός ή των μηνών που είναι αρνητικός,
θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με μηδέν.
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με
το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου
φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του
έτους 2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που
έχουν κατά τις 04.01.2021 κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας
«Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά
(47.19.10.01)», «Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)»
και «Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα (47.26)», η ποσοστιαία διαφορών
εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019
αφαιρουμένων των εκροών απαλλασσόμενων και εξαιρέσιμων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (κωδικός 310 δήλωσης ΦΠΑ) και του συνόλου φορολογητέων εισροών
(κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου
με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019.
Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την έναρξη. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά
εκροών εισροών είναι μικρότερη του 10% ή ο συνολικός
κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός,
θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία
διαφορά εκροών εισροών είναι μεγαλύτερη του 60%,
θεωρείται ίση με 60%.
γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι
βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Μαρτίου 2021,
σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών, όπως τηρούνται
στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις
υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το
ποσοστό των ημερών κάθε μηνός που ήταν σε αναστολή
εργασίας κάθε εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με 534.
β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε
ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το
ΦΠΑ:
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς-άθροισμα
ακαθάριστων εσόδων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου
και Μαρτίου 2021) x ποσοστιαία διαφορά εσόδων-εξόδων]-[αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]-ποσό
που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
232/01.03.2021 (Β’ 804) απόφασης, όπως ισχύει,
όπου:
αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 και τα ακαθάριστα έσοδα
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αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε
περίπτωση που τα ακαθάριστα Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή Μαρτίου 2021, όπως έχουν δηλωθεί στην ειδική
πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικά, τα
ακαθάριστα έσοδα του μηνός ή των μηνών που είναι
αρνητικά θεωρούνται για τους σκοπούς υπολογισμού
της ενίσχυσης ίσα με μηδέν.
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται
με τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 047 δήλωσης Ε3) του
έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 2019,
διαιρεμένων με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019.
Ως έξοδα λογίζονται τα συνολικά έξοδα (κωδικός 580
δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των παροχών σε
εργαζομένους (κωδικός 581 δήλωσης Ε3) και των διάφορων λειτουργικών εξόδων κατά το μέρος που αφορά
δαπάνες ενοικίου (κωδικός 585 α/α 14 της ηλεκτρονικής
δήλωσης Ε3). Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά
εσόδων εξόδων είναι μικρότερη του 10% ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019 είναι μηδενικά,
θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία
διαφορά εσόδων εξόδων είναι μεγαλύτερη του 60%,
θεωρείται ίση με 60%.
γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι
βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Μαρτίου 2021,
σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών, όπως τηρούνται
στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις
υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το
ποσοστό των ημερών κάθε μηνός που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με
534.
Σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου, για τον υπολογισμό των ποσοστιαίων διαφορών εκροών-εισροών ή εσόδων-εξόδων,
κατά περίπτωση, διενεργείται στρογγυλοποίηση στο
πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.
2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων
του άρθρου 5 της παρούσας:
α) Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο
ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους
στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο
Παράρτημα ΙV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019,
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021:
αα) χίλια (1.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους
που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την
1η Μαρτίου 2021,
ββ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου
2021,
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γγ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις
δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) εργαζομένων και έως είκοσι (20) εργαζομένους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου 2021,
δδ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των είκοσι (20) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου
2021.
Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την έναρξη.
β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί
να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ.
3. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5
της παρούσας, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1
και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει
το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Ειδικά για
τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα
εργαζόμενο κατά την 1η Μαρτίου 2021 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση που προκύπτει από
τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να
υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.
Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης
1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει
του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει
του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, 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 επιχειρήσει ς 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.
2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την
τριετία 2019-2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται
να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000)
ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών
για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ.
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,
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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. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις
ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος
3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά
στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας
τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την
τήρηση του εν λόγω συστήματος.
5. 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 τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής
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 10η Μαΐου 2021.
3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού
Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει στο
πλαίσιο της παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4
της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των
σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.
5. 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.
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6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και
τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης
της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα
ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από
άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
1. 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 όλων των στοιχείων
και πληροφοριών που της αποστέλλονται εγγράφως από
την ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν.
2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ
της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», επεξεργάζεται
τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική
μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η οποία
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο
ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός
(προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η
ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.»
(ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό
προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το
πλήθος των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά
συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα
με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης
1. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται
με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Οικονομικών.
2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3
του άρθρου 7 αποστέλλεται, μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση
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Εισπράξεων -Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ
GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς
τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.),
σύμφωνα με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους
προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές,
με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. προς τους τραπεζικούς
λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα
στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής,
μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος
από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230
0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα
του τακτικού προϋπολογισμού.
3. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71
0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης
τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει
σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον
τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου
να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας
(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από
ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και
πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).
Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες
πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του
τρέχοντος έτους.
4. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) η παρούσα απόφαση,
β) η απόφαση του Υπουργού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος,
γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3
του άρθρου 7,
δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα
της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επέχει
θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
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Άρθρο 9
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής
της ενίσχυσης
1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Αυγούστου 2021, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
2. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 2 παρ. 4 της παρούσας.
3. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου
2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία
η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει
οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.
4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό
της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε εξήντα (60) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες
δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία
ημέρα του μήνα.
5. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται 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».
6. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο
και εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων
(ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.
7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των
οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις
του ΚΕΔΕ.
8. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του
επίπεδου απασχόλησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η
Μαρτίου 2021 έως την 31η Αυγούστου 2021 το επίπεδο
απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2021, βάσει
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 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 Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι
λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι
οικειοθελείς παραιτήσεις.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις
1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την
1η Μαρτίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2021 το επίπεδο
απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2021, βάσει
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 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 Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι
λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
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οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι
οικειοθελείς παραιτήσεις.
2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η
Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τις
οδηγίες που θα δοθούν από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Επιχειρήσεις 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.
4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί
αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
5. 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 του
συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την
ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου,
σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία.
6. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχοςλήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε
στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί
η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.
7. 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 εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή.
8. Σε περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης των διατάξεων ή υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή
στοιχεία που τροποποιούν το ύψος των ακαθάριστων
εσόδων, του κύκλου εργασιών ή τους ΚΑΔ ή δεν αποτυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας των επιχειρήσεων με σκοπό, είτε την υπαγωγή της αιτούσας στις
διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε με
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το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), η Α.Α.Δ.Ε. δύναται:
α) να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής και να ενημερώσει εγγράφως τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με
τα κρίσιμα για κάθε περίπτωση στοιχεία,
β) να μην συμπεριλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς καταστρατηγούν τις διατάξεις στις αναλυτικές και
συγκεντρωτικές καταστάσεις δικαιούχων της παρ. 3 του
άρθρου 7, ενημερώνοντας σχετικά όλες τις συναρμόδιες
υπηρεσίες,
γ) να κοινοποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την εξακρίβωση
πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε
βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
δ) να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης
ή ελέγχου, με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 11
Υποχρέωση διαφάνειας
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου 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
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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 12
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 αποστέλλει στη 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.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ
ɃɆȻɇɀɃɇ ɅɆɃȲȿȸɀȰɈȻȾȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
ɀɸ ɴɳʍɻ ʏʉʆ ʘʎ ɳʌɽʌʉ 2 ʋɲʌ. 18 ʏʉʐ Ⱦɲʆ. 651/2014, ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɼ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:
ɲ) ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʎ ɸʐɽʑʆɻʎ [ʋʄɻʆ ɀɿʃʌʉʅɸʍɲʀɲʎ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ 1 (ɀɀȵ) ʋʉʐ ɷɸʆ
ɹʖɸɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʌɿɸʏʀɲ ɲʋʊ ʏɻ ʍʑʍʏɲʍɼ ʏɻʎ ɼ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ, ɀɀȵ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ɸʋʏɲɸʏʀɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ
ɸʅʋʉʌɿʃɼ ʏɻʎ ʋʙʄɻʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʄɻʌʉʀ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɶɿɲ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʃɲʏʊʋɿʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʅɸ ʏɻ ɷɹʉʐʍɲ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʋɿʄɸɶʅɹʆʉ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʊ], ʊʏɲʆ ɹʖɸɿ ɲʋʉʄɸʍɽɸʀ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ʏʉ ɼʅɿʍʐ ʏʉʐ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ʄʊɶʘ
ʍʐʍʍʘʌɸʐʅɹʆʘʆ ɺɻʅɿʙʆ. Ȱʐʏʊ ɿʍʖʑɸɿ ʊʏɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʔɲʀʌɸʍɻ ʏʘʆ ʍʐʍʍʘʌɸʐʅɹʆʘʆ ɺɻʅɿʙʆ ɲʋʊ ʏɲ
ɲʋʉɽɸʅɲʏɿʃɳ (ʃɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ɳʄʄɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ɸʆ ɶɹʆɸɿ ʘʎ ʅɹʌʉʎ ʏʘʆ ɿɷʀʘʆ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ʏɻʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ) ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʌʆɻʏɿʃʊ ʍʘʌɸʐʏɿʃʊ ʋʉʍʊ ʋʉʐ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ ɼʅɿʍʐ ʏʉʐ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʐ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ, ʉ ʊʌʉʎ «ɸʏɲɿʌɸʀɲ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʎ ɸʐɽʑʆɻʎ» ʋɲʌɲʋɹʅʋɸɿ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʍʏɲ ɸʀɷɻ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ I ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ 2013/34/ȵȵ ʏʉʐ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʉ ʊʌʉʎ «ʃɸʔɳʄɲɿʉ» ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ, ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ, ʃɲɿ
ʃɳɽɸ ɷɿɲʔʉʌɳ ɲʋʊ ɹʃɷʉʍɻ ʐʋɹʌ ʏʉ ɳʌʏɿʉʞ
ɴ) ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʉʌɿʍʅɹʆɲ ʅɹʄɻ ɹʖʉʐʆ ɲʋɸʌɿʊʌɿʍʏɻ ɸʐɽʑʆɻ ɶɿɲ ʏɲ
ʖʌɹɻ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ (ʋʄɻʆ ɀɀȵ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʌɿɸʏʀɲ ɲʋʊ ʏɻ ʍʑʍʏɲʍɼ ʏɻʎ ɼ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ
ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ, ɀɀȵ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ
ɸʋʏɲɸʏʀɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ɸʅʋʉʌɿʃɼ ʏɻʎ ʋʙʄɻʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʄɻʌʉʀ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɶɿɲ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʃɲʏʊʋɿʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʅɸ ʏɻ ɷɹʉʐʍɲ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʋɿʄɸɶʅɹʆʉ
ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊ ʉʌɶɲʆɿʍʅʊ), ɸʔʊʍʉʆ ɹʖɸɿ ɲʋʉʄɸʍɽɸʀ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ʏʉ ɼʅɿʍʐ ʏʉʐ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ʏɻʎ,
ʊʋʘʎ ɸʅʔɲʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ, ʄʊɶʘ ʍʐʍʍʘʌɸʐʅɹʆʘʆ ɺɻʅɿʙʆ. ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ, ʉ ʊʌʉʎ «ɸʏɲɿʌɸʀɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʉʌɿʍʅɹʆɲ ʅɹʄɻ ɹʖʉʐʆ ɲʋɸʌɿʊʌɿʍʏɻ
ɸʐɽʑʆɻ ɶɿɲ ʏɲ ʖʌɹɻ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ» ʋɲʌɲʋɹʅʋɸɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʍʏɲ ɸʀɷɻ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ II ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ 2013/34/ȵȵʞ
ɶ) ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ʋʉʐ ʐʋɳɶɸʏɲɿ ʍɸ ʍʐʄʄʉɶɿʃɼ ʋʏʘʖɸʐʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɼ ʋʄɻʌʉʀ ʏɿʎ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏʉʐ ɸɽʆɿʃʉʑ ɷɿʃɲʀʉʐ ʋʉʐ ʏɻ ɷɿɹʋɸɿ ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ʐʋɲɶʘɶɼ ʏɻʎ ʍɸ ʍʐʄʄʉɶɿʃɼ ʋʏʘʖɸʐʏɿʃɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɲʀʏɻʅɲ ʏʘʆ ʋɿʍʏʘʏʙʆ ʏɻʎʞ
ɷ) ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɷɿɳʍʘʍɻʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɲʃʊʅɻ ɲʋʉʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉ
ɷɳʆɸɿʉ ɼ ʄʑʍɸɿ ʏɻ ʍʑʅɴɲʍɻ ɸɶɶʑɻʍɻʎ ɼ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɲʆɲɷɿɳʌɽʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ɲʃʊʅɻ ʍɸ
ʍʖɹɷɿʉ ɲʆɲɷɿɳʌɽʌʘʍɻʎʞ
ɸ) ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɳʄʄɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɸʃʏʊʎ ɀɀȵ, ɸʔʊʍʉʆ ʏɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷʑʉ ɹʏɻ:
1) ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʖʌɹʉʐʎ ʋʌʉʎ ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʐʗɻʄʊʏɸʌʉʎ ʏʉʐ 7,5 ʃɲɿ
2) ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʃɳʄʐʗɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ (EBITDA interest coverage
ratio) ɸʀʆɲɿ ʃɳʏʘ ʏʉʐ 1,0.
Ƀ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʘʆ ʘʎ ɳʆʘ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɲɿʏʉʑʍɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
ɸʆɿɲʀɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
1

ǵʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ ĲȠȣ ȀĮȞ.651/2014.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ
Ȱ. ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃ ȰȻɈȸɇȸɇ

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

2. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʉʐ Ʌʌʉʍʘʌɿʆʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ, ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɻʄʙʆɸɿ:
ɲ. Ʉʄɸʎ ʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʍʐʆɿʍʏɳ ɸʆɿɲʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ:
Ȱ/Ȱ

ȰɌɀ

ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ

1.
2.
3.
ɴ. Ʉʄɸʎ ʏɿʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ʏʅɼʅɲʏʉʎ 3.1 ʏʉʐ Ʌʌʉʍʘʌɿʆʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ ɲʋʊ ɳʄʄɲ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ, ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɸʆɿɲʀɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
ȰɌɀ
Ȱ/Ȱ

ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ

ȵɅɏɁɉɀȻȰ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ

ɃɁɃɀȰɇȻȰ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ

ɌɃɆȵȰɇ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
Ɉȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȸɀ/ɁȻȰ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸɇ

ȰɆȻȺ.ɅɆɏɈ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸɇ

ȵȳȾɆȻȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɅɃɇɃ
ȾȰɈȰȲɃȿȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

1
2
…
ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ȵȳȾɆȻȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ

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

Ʌʉʄʑ ʅɿʃʌɼ
ɀɿʃʌɼ

x
x

ɀɸʍɲʀɲ
ɀɸɶɳʄɻ

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

3. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ de minimis, ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɻʄʙʆɸɿ:
ɲ. Ʉʄɸʎ ʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʍʐʆɿʍʏɳ ɸʆɿɲʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ:
Ȱ/Ȱ

ȰɌɀ

ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ

1.
2.
3.
ɴ. Ʉʄɸʎ ʏɿʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ɸʆɿɲʀɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʏʌɿɸʏʀɲ
2019-2021:
ɌɃɆȵȰɇ
ȵɌȰɆɀɃɇɈȵɃɇ ȸɀ/ɁȻȰ ȰɆȻȺ.ɅɆɏɈ ȵȳȾɆȻȺȵɁ ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ
ɃɁɃɀȰɇȻȰ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ɅɃɇɃ
ɅɃɇɃ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
Ɉȸɇ
ȾȰɈȰȲɃȿȸɇ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ
DE MINIMIS ȰɅɃɌȰɇȸɇ ȰɅɃɌȰɇȸɇ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ
ȰɌɀ

Ȱ/Ȱ

1
2
…
ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ȵȳȾɆȻȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ

ȵɅɏɁɉɀȻȰ
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ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ɸʇɼʎ:
- ȸ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʖʌʊʆʉ ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻʎ ʍʏɻʆ ʉɿʃɸʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʏʉʐ
ɹʆʆʉʅʉʐ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ ʄɼʗɻʎ ʏɻʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ (ɼʏʉɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʃɷʉʍɻʎ ɸɶʃʌɿʏɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ), ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ.
-ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʍʐɶʖʘʆɸʑʍɸʘʆ ɼ ɸʇɲɶʉʌʙʆ, ʊʄɸʎ ʉɿ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ɼɷɻ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ʍɸ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐɶʖʘʆɸʐʊʅɸʆɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɷɻʄʙʆʉʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʍʏʉʆ
ʘʎ ɳʆʘ ʋʀʆɲʃɲ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ɶɿɲ ʆɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀ ʃɲʏɳ ʋʊʍʉ ɻ ʆɹɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɼʍʍʉʆʉʎ
ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʍʏɻ ʆɹɲ ɼ ʍʏɻʆ ɸʇɲɶʉʌɳɺʉʐʍɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ.
- Ȱʆ ʅɿɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɹʖɸɿ ɷɿɲʍʋɲʍʏɸʀ ʍɸ ɷʑʉ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʖʘʌɿʍʏɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ, ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ
ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɼɽɻʃɸ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɳʍʋɲʍɻ ʃɲʏɲʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋʉʐ ɹʄɲɴɸ
ɲʐʏɼ ʏɻʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɳ ʃɲʆʊʆɲ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋʉʐ ɲʆɹʄɲɴɸ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ. ȵɳʆ ʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃɲʏɲʄʉɶɿʍʅʊʎ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ
ɷʐʆɲʏʊʎ, ʉɿ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɲʆɹʅʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʉɶɿʃɳ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻ ʄʉɶɿʍʏɿʃɼ
ɲʇʀɲ ʏʘʆ ɿɷʀʘʆ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʎ ɷɿɳʍʋɲʍɻʎ.
ɶ. Ʉʏɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ ʏʉʐ ɸʆʊʎ ʏʉʅɸʀʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɿʍʖʑʉʐʆ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ ɲʆʙʏɲʏɲ ʊʌɿɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦɲʆ. de minimis, ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
ʅɹʍɲ ʊʋʘʎ ʉ ʄʉɶɿʍʏɿʃʊʎ ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ, ʊʏɿ ɶɿɲ ʃɲɽɸʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʐʏɹʎ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ʏʉ
ʍʖɸʏɿʃʊ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ.
ɷ. Ʉʏɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɻ ɸʋɿʄɹʇɿʅʉʐʎ ɶɿɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏʉʅɸʀʎ ʃɲɿ
ɸʋʀʍɻʎ ʍɸ ʏʉʅɹɲ ɸʋɿʄɹʇɿʅʉ ɶɿɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ (ȵȵ) ɲʌɿɽʅ. 1407/13, ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʅɸ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʍɲ, ʊʋʘʎ ʉ ʄʉɶɿʍʏɿʃʊʎ ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ, ʊʏɿ ɷɸʆ ɸʆɿʍʖʑɸʏɲɿ ɻ ʅɻ ɸʋɿʄɹʇɿʅɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ.
ɸ. Ʉʏɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ʉɿ ʄʊɶʉɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 40 ʏʉʐ ʆ.
4488/2017 (Ȱʚ137).
ʍʏ. Ȱʆ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ɀɀȵ ɼ ʊʖɿ, ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʆ ʉʌɿʍʅʊ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏʉʐ Ⱦɲʆ.
651/2014.
ɺ. Ʉʏɿ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʏʉʐ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʀ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.
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Ȳ. ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ
ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɸʔʊʍʉʆ ɹʖɸɿ ɸʆɿʍʖʐɽɸʀ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ Ʌʌʉʍʘʌɿʆʉʑ Ʌʄɲɿʍʀʉʐ, ʉʔɸʀʄɸɿ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌ.2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 11 ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿ ʏɲ ʃɳʏʘɽɿ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʘʎ ʏɻʆ
30ɻ Ȼʉʐʆʀʉʐ 2021:
1. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʄʉɶɿʍʏɼ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʋʉʐ ʆɲ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʊʏɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʏɻʆ 31.12.2019
(ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ʆʉʅɿʃɼ ʅʉʌʔɼ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ɴɿɴʄʀʘʆ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɲʆɲɶʌɲʔʊʅɸʆɲ
ʍʏʉ ʍɻʅɸʀʉ Ȱ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ Ȼ “Ƀʌɿʍʅʊʎ Ʌʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɼʎ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ»:
- ɸʀʏɸ ɷɸʆ ɸʀʖɸ ɲʋʘʄɹʍɸɿ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ʏʉ ɼʅɿʍʐ ʏʉʐ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ʄʊɶʘ ʍʐʍʍʘʌɸʐʅɹʆʘʆ
ɺɻʅɿʙʆ,
- ɸʀʏɸ ɷɸʆ ɸʀʖɸ ɲʋʘʄɹʍɸɿ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ʏʉ ɼʅɿʍʐ ʏʉʐ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ʏɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʅʔɲʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ
ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ, ʄʊɶʘ ʍʐʍʍʘʌɸʐʅɹʆʘʆ ɺɻʅɿʙʆ.
Ɉʉ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏʘʆ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ., ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʘʆ ʅɿʃʌʙʆ ʃɲɿ ʋʉʄʑ ʅɿʃʌʙʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ.
-ȵʋɿʋʄɹʉʆ, ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʅɸɶɳʄɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ, ʆɲ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʊʏɿ ʏɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷʑʉ ɹʏɻ:
- ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʖʌɹʉʐʎ ʋʌʉʎ ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɷɸʆ ɼʏɲʆ ʐʗɻʄʊʏɸʌʉʎ ʏʉʐ 7,5 ʃɲɿ
- ʉ ɷɸʀʃʏɻʎ ʃɳʄʐʗɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ (EBITDA interest coverage
ratio) ɷɸʆ ɼʏɲʆ ʃɳʏʘ ʏʉʐ 1,0.
2. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʅɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ, ʅɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʋʏʙʖɸʐʍɻ, ʅɻ ɽɹʍɻʎ ʍɸ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʃɲɿ ʅɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ɽɹʍɻ ʍɸ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IȻȻ
ȾȰȴ ɈɃɀȵȰ ȰȿȻȵȻȰɇ ȾȰȻ ɉȴȰɈɃȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻȰɇ
03 Ȱʄɿɸʀɲ ʃɲɿ ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
10.2 ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʗɲʌɿʙʆ, ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʅɲʄɲʃʀʘʆ
10.41.12

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʄɿʋʙʆ ʃɲɿ ɸʄɲʀʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʃʄɲʍʅɳʏʘʆ ʏʉʐʎ, ʗɲʌɿʙʆ ʃɲɿ ɽɲʄɳʍʍɿʘʆ
ɽɻʄɲʍʏɿʃʙʆ

46.11.11.07

ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʗɲʌɿʙʆ, ɺʙʆʏʘʆ ʃɲɿ ɶʊʆʉʐ

46.17.11.27

ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʗɲʌɿʙʆ, ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ
ʅɲʄɲʃʀʘʆ, ʅɻ ɺʙʆʏʘʆ

46.21.19.11

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. ʗɲʌɿʙʆ ɼ ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ, ʅɲʄɲʃʀʘʆ ɻ ɳʄʄʘʆ
ʐɷʌʊɴɿʘʆ ɲʍʋʊʆɷʐʄʘʆ

46.38.1 ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʗɲʌɿʙʆ, ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʅɲʄɲʃʀʘʆ
46.76.19.14

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʉʌɲʄʄɿʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ʉʍʏʌɳʃʘʆ ʅɲʄɲʃʀʘʆ,
ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ɼ ɸʖɿʆʊɷɸʌʅʘʆ ʃɲɿ ʉʍʏʙʆ ʍʉʐʋɿʙʆ

46.76.19.15

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɲʌɶɲʌɿʏɲʌɿʙʆ ɲʋʊ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ, ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ

46.76.19.30

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʐʍɿʃʙʆ ʅɲʌɶɲʌɿʏɲʌɿʙʆ, ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ

47.23 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʗɲʌɿʙʆ, ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʅɲʄɲʃʀʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.77.82.08

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɲʌɶɲʌɿʏɲʌɿʙʆ ɲʋʊ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ, ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ

47.77.82.13 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʐʍɿʃʙʆ ʅɲʌɶɲʌɿʏɲʌɿʙʆ, ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ
47.78.86.18

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʉʌɲʄʄɿʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ʉʍʏʌɳʃʘʆ ʅɲʄɲʃʀʘʆ,
ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ɼ ɸʖɿʆʊɷɸʌʅʘʆ ʃɲɿ ʉʍʏʙʆ ʍʉʐʋɿʙʆ

47.91.15

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʗɲʌɿʙʆ, ʉʍʏʌɲʃʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʅɲʄɲʃʀʘʆ, ʅɸ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ ɼ ʅɹʍʘ
ɷɿɲɷʀʃʏʐʉʐ

47.99.15

ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʗɲʌɿʙʆ, ʉʍʏʌɲʃʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʅɲʄɲʃʀʘʆ ɸʃʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ,
ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻV ȾɏȴȻȾɃȻ ȰɆȻȺɀɏɁ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
Ʌɲʌɲʏʀɽɸʏɲɿ ʋʀʆɲʃɲʎ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦʘɷɿʃʊ Ȱʌɿɽʅʊ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ (ȾȰȴ) ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɻʆ ʋɲʌ.2
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 3 ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ.2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 4 ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɸʏʌɲʗɼʔɿʉʐ ȾȰȴ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʘʆ, ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʋɸʆʏɲʗɼʔɿʉʐ ȾȰȴ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɸʇɲʗɼʔɿʘʆ ʃɲɿ ʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆ, ʃ.ʉ.ʃ.
ȾȰȴ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ
01.49.19.02 ȵʃʏʌʉʔɼ ɶʉʐʆʉʔʊʌʘʆ ɺʙʘʆ (ɲʄɸʋʉʑʎ, ʅɿʆʃ, ʅʐʉʃɳʍʏʉʌɲ, ʏʍɿʆʏʍɿʄɳ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ)
01.49.3 Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ɶʉʐʆʉɷɸʌʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɳʔʉʌʘʆ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ʋʌʉɴɿʙʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏʘʆ
14.20 Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɶʉʑʆɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ
15.11 Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɹʗɻ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɴɲʔɼ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ
33.16 ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ ʃɲɿ ɷɿɲʍʏɻʅʊʋʄʉɿʘʆ
46.42.11.27 ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɸʗɲʍʅɹʆʘʆ ɻ ʃɲʏɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ɶʉʐʆʉɷɸʌʅɳʏʘʆ
46.42.11.40 ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʅɿɸʏʉʀʅʘʆ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ
46.42.11.29 ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɿɷʙʆ ɹʆɷʐʍɻʎ, ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʌʉʐʖɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ɲʋʊ
ɶʉʐʆʊɷɸʌʅɲ (ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʃɲʄʑʅʅɲʏɲ ʃɸʔɲʄɿʉʑ)
46.42.11.58 ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʋʉʃʉʅʅɳʏʘʆ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ
46.90.10.06 ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɿɳʔʉʌʘʆ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʄɲʁʃɼʎ ʏɹʖʆɻʎ
47.19 ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʗɿʄɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ɶɸʆɿʃɳ (47.19.10.01) ʃɲɿ ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʋɸʌʀʋʏɸʌʉʐ
(47.19.10.02)
47.41 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.42 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.43 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.51 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.52 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.53 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.54 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴʐʍʅɳʏʘʆ, ʋʌɿɺʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʃʉʋɼ ɼ
ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʃʐʃʄʘʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɷɸʆ ʃɲʏɲʖʘʌʉʑʆʏɲɿ ɲʄʄʉʑ [ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.] (ȾȰȴ
47.54.54.07) ʃɲɿ ʏʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ɽɸʌʅɲʆʏɿʃʙʆ ɲʆʏɿʍʏɳʍɸʘʆ (ȾȰȴ
47.54.54.12)
47.59 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ɳʄʄʘʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ʄɲʅʋʏɼʌʘʆ ʃɲɿ ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ (ȾȰȴ 47.59.56.01) ʃɲɿ ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ʄɲʅʋʏɼʌʘʆ ʋʐʌɳʃʏʘʍɻʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (ȾȰȴ 47.59.56.07)
47.61 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.62.63 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʌʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʅɸʄɲʆɿʙʆ, ʅɸ
ɲʆɲɶʊʅʘʍɻ ʔʐʍɿɶɶʀʘʆ (cartridges) ɸʃʏʐʋʘʏʙʆ (ȾȰȴ 47.62.63.18)
47.63 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.64 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.65 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.71 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.72 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
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47.75 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ,
ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʌʏɿʉʑ ʐɶɸʀɲʎ, ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɿʄʘʆ, ʅɲʆʏɿʄɿʙʆ ʃɲɿ ʋɸʏʍɸʏʙʆ
ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ, ʏʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɿʄʘʆ ʃɲɿ ʋɸʏʍɸʏʙʆ ʔɲɶɻʏʉʑ, ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ
(47.75.76.19)
47.76 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ, ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɲʋʉʇɻʌɲʅɹʆʘʆ ʉʍʋʌɿʘɷʙʆ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ, ɲʋʉʔʄʉɿʘʅɹʆʘʆ, ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ (47.76.77.02),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʍʋʊʌʘʆ ʍɸ ʅɿʃʌʉʍʐʍʃɸʐɲʍʀɸʎ (47.76.77.04), ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɸʆɷʌʐʄʄʀʘʆ ʃɲɿ ʔʐʏʙʆ (ɸʃʏʊʎ ʃɲʄʄʘʋɿʍʏɿʃʙʆ ʔʐʏʙʆ) (47.76.77.05), ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʄɲɿʉʑʖʘʆ ʍʋʊʌʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.76.77.06), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɺʙʆʏʘʆ ʔʐʏʙʆ,
ʃʉʆɷʑʄʘʆ, ɴʉʄɴʙʆ ʃɲɿ ʌɿɺʙʆ, ʅʉʍʖɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌɲʔʐɳɷʘʆ, ʅʐʃɻʄɿʙʆ ʅɲʆɿʏɲʌɿʙʆ
(47.76.77.07), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄɲʅʋʉʃɿʉʑ ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ (47.76.77.08), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ɶɸʘʌɶʀɲ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ɼ ʏɻ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ɲɶɲɽʙʆ (47.76.77.09), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ɲʆɽɹʘʆ ʃɲɿ ʃɲʌʋʙʆ
(47.76.77.13), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ɺɲʖɲʌʊʏɸʐʏʄʘʆ ʃɲɿ ʍʋʊʌʘʆ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃʙʆ
ʔʐʏʙʆ (47.76.77.14), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ɻʄʀɲʆɽʉʐ, ʍʉʐʍɲʅɿʉʑ, ʃɳʌɷɲʅʉʐ,
ʃʌɳʅɴɻʎ, ɸʄɲɿʉʃʌɳʅɴɻʎ ʃɲɿ ʍɿʆɲʋɿʉʑ, ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ (47.76.77.15), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʍʋʊʌʘʆ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ (47.76.77.16), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍʋʊʌʘʆ ʋɲʏɳʏɲʎ (47.76.77.17),
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʌɹʍʃʘʆ ʔʐʏʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏɻʆ ɲʌʘʅɲʏʉʋʉɿʀɲ, ʏɻ
ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼ ɼ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɸʆʏʉʅʉʃʏʊʆʘʆ, ʅʐʃɻʏʉʃʏʊʆʘʆ ɼ ɶɿɲ ʋɲʌʊʅʉɿʉʐʎ
ʍʃʉʋʉʑʎ (47.76.77.18), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʐʍɿʃʙʆ ʖʌɿʍʏʉʐɶɸʆʆɿɳʏɿʃʘʆ ɷɹʆʏʌʘʆ
(47.76.77.19), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʔʐʏɿʃʙʆ ʐʄʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. ɶɿɲ ʍʋɲʌʏʉʋʄɸʃʏɿʃɼ,
ʋɲʌɲɶɹʅɿʍʅɲ, ɴɳʏɸʎ, ɴɲʔɼ ɼ ɷɹʗɻ, ʔʐʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.76.77.20), ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɲɶʌʉʖɻʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (47.76.78), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʏʌʉʔʙʆ ɶɿɲ ɺʙɲ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ (47.76.79)
47.77 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.78 ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɶɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ (47.78.84), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʑʍɿʅʉʐ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ
ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ, ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ (47.78.85), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʋɸʌʉʐʃʙʆ ʃɲɿ ʋʉʍʏʀʎ (47.78.86.24), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. (47.78.87), ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
(47.78.88)
47.79 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
47.89 ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ
47.99 ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʃʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏʉ ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ, ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ
ɸʃʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʋɳɶʃʘʆ ɼ ɲɶʉʌʙʆ (47.99.85), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ɳʄʄʘʆ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʏʌʉʔʀʅʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. ʅɹʍʘ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ
(47.99.24.01), ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʌʏʉʋʉɿʀɲʎ ʅɹʍʘ
ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.16.01), ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʌʉʔɻʅɳʏʘʆ ʅɹʍʘ
ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.21.01) ʃɲɿ ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ
ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎ ʅɹʍʘ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ (47.99.17.01)
49.31 Ȱʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉɲʍʏɿɲʃɹʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ
49.39 ȱʄʄɸʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
50.10 Ⱥɲʄɳʍʍɿɸʎ ʃɲɿ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ
50.30 ȵʍʘʏɸʌɿʃɹʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ
51.10 Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ
51.21 Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ
52.21.29.02 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʉɷɻɶʉʑ ʄɸʘʔʉʌɸʀʉʐ (ʅɻ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʐʏɼ)
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52.21.29.03 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʙʄɻʍɻʎ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ ɲʍʏɿʃʙʆ ʖɸʌʍɲʀʘʆ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʅɹʍʘʆ ɲʋʊ ʏʌʀʏʉʐʎ,
ʄɿɲʆɿʃɳ
52.21.29.04 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʙʄɻʍɻʎ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ ɲʍʏɿʃʙʆ ʖɸʌʍɲʀʘʆ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʅɹʍʘʆ ɲʋʊ ʏʌʀʏʉʐʎ,
ʖʉʆɷʌɿʃɳ
52.21.29.05 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʙʄɻʍɻʎ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ ʐʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆ ʖɸʌʍɲʀʘʆ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ʅɹʍʘʆ ɲʋʊ
ʏʌʀʏʉʐʎ
52.22 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʅɸ ʏɿʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ
52.23 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʅɸ ʏɿʎ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ
55.10 ɂɸʆʉɷʉʖɸʀɲ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ
55.20 Ⱦɲʏɲʄʑʅɲʏɲ ɷɿɲʃʉʋʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ ʍʑʆʏʉʅɻʎ ɷɿɲʅʉʆɼʎ
ɍʙʌʉɿ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ, ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ
55.30 ʉʖɼʅɲʏɲ
55.90.13 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʄɿʆɲʅɲʇʙʆ (ɴɲɶʃʊʆ-ʄɿ) ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʑʋʆʉʐ ʍɸ Aʄʄɲ ʅɸʏɲʔʉʌɿʃɳ ʅɹʍɲ
55.90.19 Aʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
56.10 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ
56.21 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
56.29 ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎ ʏʌɲʋɸɺɲʌʀɸʎ (56.29.20.01)
56.30 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ
59.13.11.02 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ
59.14 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ
61.90.10.07 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʏʉʐ ʃʉɿʆʉʑ ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ (ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ
ʏʌʊʔɿʅɲ ɼ ʋʉʏɳ)
74.20 Ɍʘʏʉɶʌɲʔɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
74.30 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɸʌʅɻʆɸʀɲʎ
77.11 ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʄɲʔʌʙʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
77.21 ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ʋʉɷɻʄɳʏʘʆ (ȾȰȴ 77.21.10.08) ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ
ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ (ʅʋɲʍʏʉʐʆɿʙʆ ɶʃʉʄʔ, ʌɲʃɸʏʙʆ ʃ.ʄʋ.) (ȾȰȴ 77.21.10.09)
77.22 ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ ɷʀʍʃʘʆ
77.29 ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ
77.34 ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʄʘʏʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
77.35 ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
77.39.13 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɼʎ ʅʀʍɽʘʍɻʎ ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ʏʌʉʖʊʍʋɿʏʘʆ
77.39.19.03 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʃɽɹʍɸʘʆ
79.11 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɲʇɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ʋʌɲʃʏʉʌɸʀʘʆ
79.12 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ ʏɲʇɿɷɿʙʆ
79.90.32 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʍʐʆɸɷʌɿɲʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʃɲɿ ɸʃɽɸʍɿɲʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ
79.90.39 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ ʃɲɿ ɲʆɲʗʐʖɼʎ
ʃɲɿ ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
82.30 Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ
85.10 Ʌʌʉʍʖʉʄɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
85.51 Ȱɽʄɻʏɿʃɼ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
85.52 Ʌʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
85.53 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
85.59 ȱʄʄɻ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
86.90.13.02 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʄɳʃʏɻ (ʅɲʍɹʌ)
86.90.19.03 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ɽɸʌɲʋɸɿʙʆ
88.10.11 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʋʀʍʃɸʗɻʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ʍɸ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎ
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88.10.12 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɹʆʏʌʘʆ ɻʅɸʌɼʍɿɲʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ
88.91 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʋɲɿɷɿʃʙʆ ʍʏɲɽʅʙʆ ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɻʅɸʌɼʍɿɲʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɶɿɲ ʋɲɿɷɿɳ ʃɲɿ ʆɹʉʐʎ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ (ȾȰȴ 88.91.12) ʃɲɿ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲʏ’ʉʀʃʉʆ ʔʑʄɲʇɻʎ ʅɿʃʌʙʆ ʋɲɿɷɿʙʆ (ȾȰȴ 88.91.13.03)
90.01 Ɉɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ
90.02 ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʏɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ
90.03.11.04 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʆʉʌʖɻʍʏʌʘʏɼ
90.03.11.07 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅʉʐʍʉʐʌɶʉʑ
90.03.11.17 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʉʌʉɶʌɳʔʉʐ
90.03.11.18 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʉʌʘɷʉʑ
90.04 ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
91.01 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ ʃɲɿ ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ
91.02 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʉʐʍɸʀʘʆ
91.03 ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʃʏɿʌʀʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʊʄʘʆ ɹʄʇɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ
91.04 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʙʆ ɴɿʉʏʊʋʘʆ
92.00 Ɉʐʖɸʌɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɼʅɲʏɲ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʍɸ ɲʋ
ɸʐɽɸʀɲʎ (on-line) ʍʑʆɷɸʍɻ (92.00.14), ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɲʋ ɸʐɽɸʀɲʎ (on-line)
ʍʑʆɷɸʍɻ (92.00.21)
93.11 ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʃɲɿ
ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʉʅɲɷɿʃɼʎ ɳɽʄɻʍɻʎ
93.12 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ʉʅʀʄʘʆ
93.13 ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ
93.19 ȱʄʄɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ , ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɷɿʘʆ ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ, ɶɿɲ ʃʐʆɼɶɿ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
(93.19.13.03)
93.21 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ
93.29 ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ
94.99.16 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʆʙʍɸɿʎ
96.02.13.01 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑ ɲʌʘʅɲʏʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ
96.02.13.02 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ ʍʙʅɲʏʉʎ (ɿʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ ʃɲʄʄʉʆɼʎ)
96.02.13.03 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʃɿɶɿɹʌ - ɲɿʍɽɻʏɿʃʉʑ
96.02.19 ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ
96.02.20 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ɲʆɽʌʙʋɿʆʘʆ ʅɲʄʄɿʙʆ, ʅɻ ʃɲʏɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ
96.04 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ɸʐɸʇʀɲ
96.09.19.06 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ
96.09.19.08 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
96.09.19.09 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ (ʏɲʏʉʐɳɺ)
96.09.19.12 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɿɸʌʊɷʉʐʄʉʐ
96.09.19.16 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉʄɿʍʅʉʑ ɸʃʃʄɻʍɿʙʆ, ɲɿɽʉʐʍʙʆ ʃʄʋ (ɶɿɲ ɶɳʅʉʐʎ, ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ, ʃɻɷɸʀɸʎ ʃɲɿ
ɳʄʄɸʎ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ)
96.09.19.17 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)
Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ɸʆʏʊʎ ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ, ʇɸʆʉɷʉʖɸɿɲʃʙʆ ʍʐɶʃʌʉʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲɸʌʉʄɿʅɹʆʘʆ ʏɻʎ ɸʋɿʃʌɳʏɸɿɲʎ, ʊʋʘʎ
ʃɲɿ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ɲʔʉʌʉʄʉɶɼʏʘʆ ɸɿɷʙʆ ɲʆɳ ʏɻʆ ɸʋɿʃʌɳʏɸɿɲ.
Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʄʘʆ
ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ɸʆʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shopsin a-shop), ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʃʋʏʘʏɿʃɳ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ (outlet), ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ɼ
ɸʃʋʏʘʏɿʃɳ ʖʘʌɿɳ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʍʉʑʋɸʌ ʅɳʌʃɸʏ ʃɲɿ ʏʘʆ ʔɲʌʅɲʃɸʀʘʆ ʐʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻ ɸʀʍʉɷʉ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ
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Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02016892504210024*

