
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 41787 
Προκήρυξη της δράσης «Αποζημίωση ειδικού 

σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω 

της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

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

νηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρ-
θρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

3. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνω-
ση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

4. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

7. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 47/18-7-2019 (ΦΕΚ 3100/Β’/1-8-2019) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Ιωάννη Τσακίρη».

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως ισχύει.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου, όπως ισχύει.

12. Τον ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ-
ματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελ-
ληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τη με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 
2014GR16M2OP001).

14. Τη με αριθμό C(2014)10128 εκτελεστική απόφαση 
της Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν ορισμένα στοι-
χεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 
το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχό-
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ληση των νέων (ΠΑΝ) στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύ-
σεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα.

15. Τη με α.π. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β’ 5968) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/
20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) υπουργικής απόφα-
σης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.

16. Τη με α.π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή υπουργι-
κή απόφαση (Β’ 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών δι-
ορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 4314/2014».

17. Την υπ’ αριθμ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων…» (Β’ 2857).

18. Την υπ’ αριθμ. 39162ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για 
την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 1457).

19. Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης 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.

20. Την ανάγκη για παροχή επιδόματος-ειδικής αποζη-
μίωσης στους δικαιούχους του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 
39162ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β’ 1457) κοινής υπουργικής 
απόφασης για την άμβλυνση των κοινωνικών και οι-
κονομικών συνεπειών που προκαλούνται είτε από την 
υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας τους ως μέτρο πε-
ριορισμού της πανδημίας του ιού COVID-19, είτε από το 
γεγονός ότι πλήττονται από τα σχετικά μέτρα.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 
πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, η οποία 
θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ), που θα βαρύνει τη ΣΑΕ 051/2 του Υπουργείου Οι-
κονομικών, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 92/27.4.2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Την προκήρυξη της δράσης με θέμα «Αποζημίωση 
ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

2. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, ανέρχεται 
σε 500.000.000 ευρώ. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από 
το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονο-
μικών, ΣΑ051/2 και θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση 
των διαχειριστικών ενεργειών, στα Ε.Π. «Ανταγωνιστι-

κότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μά-
θηση», σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1303/2013 και 
1304/2013 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

3. Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι 
οι αναφερόμενου στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 39162ΕΞ 
2020/15.4.2020 (Β’ 1457) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει και ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επι-
χειρήσεων καθώς και επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθ-
μων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των 
ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζό-
μενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, 
έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλά-
δα, κατ’ άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(Κ.Φ.Ε.) και των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογί-
ας που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ, 
και πληρούν τις οριζόμενες στην ως άνω κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, προϋποθέσεις ως προς 
τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

4. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονι-
σμού 1303/2013, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΓΔΟΥ 
έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής 
υποστήριξης της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέ-
ντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης 
και της τήρησης όλων των παραστατικών, καθώς και της 
επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαι-
ούχων της αποζημίωσης, όπως αναφέρονται στην υπ’ 
αριθμ. 39162ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β’ 1457) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων 
Δικαιούχου, όπως ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής 
Περιόδου 2014-2020.

5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ακολουθεί την άμεση δι-
αδικασία και γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά τη σειρά υποβολής τους στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που διαθέτει και της 
υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους 
δικαιούχους της αποζημίωσης στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport»:

- ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρ-
θρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 39162ΕΞ 2020/15.4.2020 
(Β’  1457) κοινής υπουργικής απόφασης, μέσω του 
TAXISnet και του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, 
προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίψει τις αιτήσεις και 
εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό,

- καταβάλλει την αποζημίωση στον τραπεζικό λογα-
ριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης, που δηλώνεται 
στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet 
της ΑΑΔΕ με βάση τις προβλέψεις των παρακάτω πα-
ραγράφων 6, 7, 8 και 9.

Η ΑΑΔΕ, η οποία τηρεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
για την αίτηση και καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης, 
καθώς και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
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θέσεων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑ-
ΝΗ» για τα επίσημα στοιχεία απασχόλησης, θα παρέχουν 
στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και την Αρχή Πιστο-
ποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση 
επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

6. Η διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζη-
μίωσης, οι βασικές προϋποθέσεις δικαιώματος της απο-
ζημίωσης, καθώς και τα υποβαλλόμενα στοιχεία για την 
καταβολή της αποζημίωσης, περιγράφονται στα άρθρα 
3 και 4 της υπ’ αριθμ. 39162ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β’ 1457) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

7. Η Α.Α.Δ.Ε, 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 πλη-
ρωμή δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική 
μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η οποία πε-
ριλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή 
επωνυμία, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.), 
τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, 
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται 
ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαι-
ούμενο ποσό. Η αναλυτική κατάσταση είναι διακριτή για 
τις περιπτώσεις δικαιούχων που ανέστειλαν τη λειτουργία 
τους κατόπιν κρατικής εντολής και για τους λοιπούς δικαι-
ούχους. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής εί-
ναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστή-
ματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.), προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση, σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή, που περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρω-
μή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς. Η συγκεντρωτική 
κατάσταση είναι διακριτή για τις περιπτώσεις δικαιούχων 
που ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατόπιν κρατικής 
εντολής και για τους λοιπούς δικαιούχους.

8. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλ-
λεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βάσει αυτής, 
μεταφέρει (άνευ υπoλόγου) το συνολικό ποσό από 
το λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη 
ΣΑ051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN
GR4001000230000000004810500 που τηρείται στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος, με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps).

Η ανωτέρω αναλυτική κατάσταση αποστέλλεται με 
ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. για χρέωση του ανωτέρω 
ενδιάμεσου λογαριασμού 23/4810500 με πίστωση των τρα-
πεζικών λογαριασμών των δικαιούχων. Η ίδια πληροφόρη-
ση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικό-
τητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογα-
ριασμό 23/4810500 σε πίστωση των εμπορικών τρα-
πεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση της 
αναλυτικής κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλ-
λεται από την ΑΑΔΕ.

Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης, ενημερωμένο 
από την ΑΑΔΕ με τα ποσά που επιτυχώς πληρώθηκαν, 

βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ, και διαχω-
ρισμένο σε δύο μέρη, σε αυτό των περιπτώσεων δικαιού-
χων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατόπιν κρατικής 
εντολής και σε αυτό των λοιπών δικαιούχων, αποστέλλε-
ται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία» και στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», προκειμένου να συ-
νοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.

9. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν, επιστρέφουν 
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 
GR3001000230000000000002002 και λογιστικοποιού-
νται ως έσοδα του ΠΔΕ.

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει 
σχετικά τους δικαιούχους, οι οποίοι εάν επιθυμούν, υπο-
βάλλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να διενεργηθεί 
δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα 
βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσε-
ων, 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.

10. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών. Τα δικαιολογητικά για την έκ-
δοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 
τα ακόλουθα: i) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έρ-
γου στο ΠΔΕ 2020 ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 
7 της παρούσης υπουργικής απόφασης iii) Αποδεικτικό 
της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για τη μεταφορά του πο-
σού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο 
λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ.

11. Η χορήγηση της παρούσας αποζημίωσης εξαιρείται 
από κάθε περιορισμό προηγούμενων προσκλήσεων περί 
μη πρόσθετης ένταξης των δικαιούχων-ωφελούμενων 
σε δράσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, 
τηρώντας παράλληλα τους όρους της παρούσας.

12. Η υπ’ αριθμ. 39162ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β’ 1457) κοι-
νή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

13. Η προκήρυξη της δράσης να δημοσιευθεί στο πρό-
γραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: http://www.antagonistikotita.gr, της ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΔΒΜ: www.empedu.gov.gr, του ΕΣΠΑ: www.espa.
gr, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: www.
mindev.gov.gr, του Υπουργείου Οικονομικών: www.
minfin.gr και της ΑΑΔΕ: www.aade.gr.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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