
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 46570  
3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 από-

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν 

κατ’ εξαιρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την 

περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής 

ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς 

της νόσου 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) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την περ. 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 Σύμβα-
σης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επι-
φανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες δι-
ατάξεις (Α΄44).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα 
άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80 (Α΄143).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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…..» (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 
τις υπ’ αρ. 32797/18.3.2021 (Β΄1062) και 36982/29.3.2021 
(Β΄ 1219) όμοιες αποφάσεις.

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

Άρθρο 1
1. Η παρ. 5 της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επι-
χειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστο-
λή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 
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2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό 
της διασποράς της νόσου COVID 19» (Β΄ 900), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 32797/18.3.2021 (Β΄1062) και 
36982/29.3.2021 (Β΄ 1219) όμοιες αποφάσεις, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των 
αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρα-
τικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 
19.03.2021 ώρα 12.00 και λήξης η 25.5.2021 ώρα 15:00».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του κεφαλαίου 6 της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης που επισυνάπτεται στην υπ΄ 
αρ. 29013/8.3.2021 (Β΄900) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 
19.3.2021 ώρα 12.00 και λήγει την 25.5.2021 ώρα 15.00.

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, 20 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

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