
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/
10-5-2011 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 
του ν. 2459/1997» (Β’ 1207).

2 2η τροποποίηση της υπ’  αρ. 29013/8.3.2021 από-
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ 
ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ΛΟΓΩ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19» (Β’ 900).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 37211 ΕΞ 2021 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/

10-5-2011 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών 

για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 

του ν. 2459/1997» (Β’ 1207). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 36 του ν.2459/1997 «Κατάργηση φορολο-

γικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).
2. Τον ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) 
και τον ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Το άρθρο 21 του ν. 4172/2013 «Νέος Κώδικας Φο-
ρολογίας Εισοδήματος» (Α’ 167).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.4038/2012 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του με-
σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 14).

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

6. To π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»  (Β’ 2901).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του π.δ 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

10. Την υπ’ αρ. 338/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γε-
ώργιο Ζαββό»  (Β’ 3051).

11. Την υπ’ αρ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρμο-
διοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την 
υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και 
του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».

12. Την υπ’ αρ. 3648/387/30-3-2012 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το 
έργο “Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από 
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πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών” άρθρου 
36 του ν.2459/1997 (Α΄ 97)» (Β’ 985).

13. Τις υπ’ αρ. 537/2005 και 15/2008 Γνωμοδοτήσεις 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

14. Την ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης με στόχο την 
πληρέστερη αντιμετώπιση των καταστρεπτικών συνε-
πειών θεομηνιών.

15. α) Την παράγραφο 2β του άρθρου 107 της Συνθή-
κης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωση (ΕΕ C326/
26-10-2012),

β) τον Κανονισμό της ΕΕ υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50),

γ) τον Κανονισμό υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 30) και

δ) τον Κανονισμό υπ’ αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της 
16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44),

ε) τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το 
άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 
και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 
1388/2014.

16. Την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10-5-2011 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του 
ν.2459/1997» (Β’ 1207), όπως ισχύει.

17. Τα κάτωθι αιτήματα παράτασης λειτουργίας των 
επιτροπών καταγραφής και αποτίμησης ζημιών:

α. Το υπό στοιχεία οικ. 3994/53581/17.03.2021 έγγρα-
φο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας.

β. Το υπό στοιχεία οικ. 18819/4734/10.03.2021 έγγρα-
φο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

γ. Το υπ’ αρ. 28/10.03.2021 έγγραφο της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

δ. Το υπ’ αρ. 94938/12.03.2021 έγγραφο του Περιφε-
ρειάρχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ε. Το υπ’ αρ. 95075/12.03.2021 έγγραφο της Περιφερει-
ακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

στ. Το υπ’ αρ. 96457/16.03.2021 έγγραφο της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας.

ζ. Το υπό στοιχεία οικ. 19779/3412/16.03.2021 έγγρα-
φο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων.

18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο και τις πλημμύ-
ρες της 17ης έως και της 19ης Σεπτεμβρίου 2020 στις 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, 
Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιο-
νίων Νήσων, καθώς και των επιχειρήσεων οι οποίες 
επλήγησαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και της 
20ης Σεπτεμβρίου 2020 στις περιοχές των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και 
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και Φθιώτιδας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας και του γεγονότος ότι οι ως άνω 
θεομηνίες προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες 
ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο 
και σε μέγεθος καταστροφής.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/
10-5-2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κα-
θορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 36 του ν.2459/1997» (Β’  1207), όπως ισχύει, 
ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίες επλήγησαν από 
τον ανεμοστρόβιλο και τις πλημμύρες της 17ης έως και 
της 19ης Σεπτεμβρίου 2020 και τις περιοχές των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας 
και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και Φθιώτιδας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 17ης έως και της 20ης Σεπτεμβρίου 2020,
η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται για τρεις 
ακόμα μήνες».

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-
των Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίες επλήγησαν από 
τον ανεμοστρόβιλο και τις πλημμύρες της 17ης έως και 
της 19ης Σεπτεμβρίου 2020 και τις περιοχές των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας 
και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και Φθιώτιδας της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από τις 
πλημμύρες της 17ης έως και της 20ης Σεπτεμβρίου 2020,
η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται για τρεις 
ακόμα μήνες».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 20725/Β.979/
10-5-2011 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ 
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   Αριθμ. 36982 (2)
2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 από-

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙ-

ΝΑΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 

ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ-

ΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19» 

(Β’ 900). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και 
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α΄ 83).

3. Το άρθρο όγδοο του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμ-
βασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επι-
φανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 44).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ 
2011/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 23, 
56, 78, 79 και 80 (Α’ 143).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής 
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 
(O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

10. Την υπ’ αρ. 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρε-
σίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)» 
(Β’ 4559).

11. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οι-
κονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» (Β’ 2857).

12. Το υπ’ αρ. 28923/8.3.2021 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με θέμα: «Έκ-
φραση γνώμης Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν 
κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο 
των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων 
για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου covid 19».

13. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027.
14. Την υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφαση του Υφυπουρ-

γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων 
που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας 
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπι-
κής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς 
της νόσου COVID 19» (Β’ 900), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 32797/18.3.2021 (Β’ 1062) όμοια απόφαση.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η αναλυτική πρόσκληση που επισυνάπτεται στην 

υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων που 
παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας 
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπι-
κής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς 
της νόσου COVID 19» (Β’ 900), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 32797/18.3.2021 (Β’ 1062) όμοια απόφαση, 
τροποποιείται ως εξής:

1. Οι περ. β και γ της παρ. 1 του Κεφαλαίου 3 αντικα-
θίστανται ως εξής:

«β. αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων (εφεξής: ΓΔΟΥ) τις συγκεντρωτικές καταστάσεις της 
παρ. 3 του Κεφαλαίου 7 για την πληρωμή των επιχει-
ρήσεων

γ. συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης της 
δράσης και τηρεί τα σχετικά παραστατικά».

2. Η παρ. 2 του Κεφαλαίου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η ΓΔΟΥ πραγματοποιεί την πληρωμή των ληπτών 

της ενίσχυσης βάσει των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
που της αποστέλλει η ΕΥΔΕ ΒΕΚ βάσει της παρ. 3 του 
Κεφαλαίου 7».

3. Η υποπερ. (γγ) της περ. β της παρ. 2 του Κεφαλαίου 
6 αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ, υπο-
γεγραμμένη, στην περίπτωση εταιρείας, από τον νόμι-
μο εκπρόσωπο και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της 
εταιρείας. Εάν υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκδοθείσα 
ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα gov.gr, υπογράφεται 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο χωρίς να τεθεί σφραγίδα της 
εταιρείας (για την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων του 
σημείου 4, 5, 6 και 7 του Κεφαλαίου 4)».
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4. Η περ. β της παρ. 2 του Κεφαλαίου 7 καταργείται.
5. Η παρ. 3 του Κεφαλαίου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια επιχορή-

γηση στους λήπτες της ενίσχυσης ορίζεται η ακόλουθη 
διαδικασία:

α) Από το ΠΣΚΕ δημιουργείται συγκεντρωτική κατάστα-
ση των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης προς 
πληρωμή στην οποία αποτυπώνεται ο Α/Α της συγκεντρω-
τικής κατάστασης, ο αριθμός αίτησης χρηματοδότησης, 
ο ΑΦΜ και η επωνυμία του λήπτη της ενίσχυσης και ο 
τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) της επιχείρησης που έχει 
συμπληρωθεί στο έντυπο υποβολής αίτησης, η οποία απο-
στέλλεται από την ΕΥΔΕ ΒΕΚ σε επεξεργάσιμη μορφή στη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΓΔΟΥ) συνοδευόμενη από 
βεβαίωση της ΕΥΔΕ ΒΕΚ ότι οι επιχειρήσεις που περιέχο-
νται σε αυτήν έχουν εγκριθεί για ενίσχυση. Για την ομαλή 
ροή των πληρωμών, η ΕΥΔΕ ΒΕΚ αποστέλλει τμηματικά 
καταστάσεις εγκριθεισών αιτήσεων προς πληρωμή.

β) Η ΓΔΟΥ μεταφέρει το ποσό κάθε αίτησης χρημα-
τοδότησης, προς στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) 
που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επιχείρηση, τον 
οποίο έχει δηλώσει ο λήπτης της ενίσχυσης στην αίτη-
ση χρηματοδότησης και στην υπεύθυνη δήλωση του 

Παραρτήματος ΙΙ και ενημερώνει την ΕΥΔΕ ΒΕΚ, η οποία 
ενημερώνει το ΠΣΚΕ.

γ) Οι λήπτες ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΣΚΕ, 
μέσω της αλλαγής κατάστασης του έργου».

6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του Κεφαλαίου 8 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη συνέχεια, για την πληρωμή από τη ΓΔΟΥ και την 
ενημέρωση του ΠΣΚΕ ακολουθείται η προβλεπόμενη 
στο κεφάλαιο 7 διαδικασία».

7. Ο τίτλος του Παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται ως 
εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ»

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙ-

ΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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