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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση παραγωγού  ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του 
Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΝΑΙ  ΟΧΙ   

ΕΔΡΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Τ.Κ.  

ΑΦΜ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ   ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  

ΚΑΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  E-MAIL   

Έχω θετικό κύκλο εργασιών 
σε οποιαδήποτε δήλωση 
ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 
2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 
2020 

  Έχω πτώση κύκλου 
εργασιών κατά το 
χρονικό διάστημα 
Μαρτίου 2020 -
Σεπτεμβρίου 2020 σε 
σχέση με το χρονικό 
διάστημα Μαρτίου 2019 
- Σεπτεμβρίου 2019 
τουλάχιστον 20%. 

 

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ / ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ / ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ / ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ/ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΔΡΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΗΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ.  

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΘΕΑΤΡΟΥ / ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ / 
ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ / ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ/ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΕΡΓΟ 

√ √ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΕΡΓΟ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (%) 

 

Γ1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    

Γ2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

   

Γ3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ/ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ/ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 

   

Δ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ /ΜΙΣΘΩΣΗΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΕΡΓΟ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ / ΜΙΣΘΩΣΗ / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (%) 

 

Δ.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΥΠΟΜΙΣΘΩΤΩΝ / ΣΥΝΜΙΣΘΩΤΩΝ / ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ  

ΑΦΜ  ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/19861, με 
την παρούσα ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι πληρώ τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης2  και 
αιτούμαι οικονομική ενίσχυση για την περίοδο λειτουργίας της παραγωγής όπως παρακάτω: 

Ε1.ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

     

ΤΡΑΠΕΖΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΒΑΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
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Με την υποβολή της παρούσας παρέχω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 
ΕΕ/679/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποδέχομαι τη 
συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως υπεύθυνος  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ενημερώνει, 
σύμφωνα με το αρ.13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016/ΕΕ), ότι είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο. Σκοπός επεξεργασίας είναι εφαρμογή κατεπειγόντων μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η 
άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την κείμενη νομοθεσία. Τα 
προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται από αρμόδιες υπηρεσίες. 
Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας και 
στη συνέχεια αρχειοθετούνται προς το δημόσιο συμφέρον. Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης 
και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@yeka.gr. 

 

1. .Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά  με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
2   Σε περίπτωση όπου μετά από τη διασταύρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων  από την ΑΑΔΕ, προκύψει ότι δεν πληρούνται αυτές, τότε η   
παρούσα αίτηση απορρίπτεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υπομισθωτή/μισθωτή/ιδιοκτήτη θεάτρων, μουσικών σκηνών, 
χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων ένταξης στην οικονομική 

ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ/ΜΙΣΘΩΤΗ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ/ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΝΑΙ  ΟΧΙ   

ΕΔΡΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ.  

ΑΦΜ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή  
ΕΠΩΝΥΜΟ 

 ΟΝΟΜΑ  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  

ΚΑΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  E-MAIL  

Έχω θετικό κύκλο 
εργασιών σε οποιαδήποτε 
δήλωση ΦΠΑ από 1η 
Ιανουαρίου 2019 έως 30 
Σεπτεμβρίου 2020 

 Έχω πτώση κύκλου εργασιών 
κατά το χρονικό διάστημα 
Μαρτίου 2020 -Σεπτεμβρίου 
2020 σε σχέση με το χρονικό 
διάστημα Μαρτίου 2019 - 
Σεπτεμβρίου 2019 
τουλάχιστον 20%. 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ / ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ / ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ / ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ/ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΔΡΑ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ.  

ΔΗΜΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΘΕΑΤΡΟΥ / ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ / 
ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ / ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ/ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ/ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

√ √ 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ/ΜΙΣΘΩΣΗΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ / 
ΜΙΣΘΩΣΗ / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (%) 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΕΡΓΟ  

Γ 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΥΠΟΜΙΣΘΩΤΩΝ / ΣΥΝΜΙΣΘΩΤΩΝ / ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

    

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις, της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/19861 ,  με 
την παρούσα ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι  πληρώ τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 1 της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης2  και 
αιτούμαι οικονομική ενίσχυση για την περίοδο που ήταν κλειστή η επιχείρηση όπως παρακάτω:  

Ε1.ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 24 

     

ΤΡΑΠΕΖΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΒΑΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Με την υποβολή της παρούσας παρέχω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 
ΕΕ/679/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποδέχομαι τη 
συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως υπεύθυνος  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ενημερώνει, 
σύμφωνα με το αρ.13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016/ΕΕ), ότι είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο. Σκοπός επεξεργασίας είναι εφαρμογή κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η άσκηση 
δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την κείμενη νομοθεσία. Τα προσωπικά 
δεδομένα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται από αρμόδιες υπηρεσίες. 
Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας και 
στη συνέχεια αρχειοθετούνται προς το δημόσιο συμφέρον. Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης 
και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας 
Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@yeka.gr. 
 
1. .Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά  με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
2   Σε περίπτωση όπου μετά από τη διασταύρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων  από την ΑΑΔΕ, προκύψει ότι δεν πληρούνται αυτές, τότε η   
παρούσα αίτηση απορρίπτεται. 




