
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθ. ΓΔΟΥ 70  
Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 

(Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 233/ 

2020 (Β’  4471), ΓΔΟΥ  281/2020 (Β’  5047), 

ΓΔΟΥ 19/2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ 232/2021 (Β’ 804), 

ΓΔΟΥ 420/2021 (Β’ 1689) κοινών αποφάσεων των 

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋπο-

θέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επι-

στρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4684/2020 (Α’ 86), και ειδικότερα την παρ. 3 όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4859/2021 (Α’ 228).

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της 
παρ. 3.

3. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).

4. 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).

5. Τον υπ’  αρ.  1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανά-

πτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1080/2006, όπως τροποποιήθη-
κε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 460/2020 και ειδικότερα 
την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού 
1301/2013.

6. Τον υπ’  αρ.  1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατά-
ξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006.

7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.3.2020 ανακοίνω-
ση 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».

8. Το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνη-
ση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

9. Τον ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, τον έλεγ-
χο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

12. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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14. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. 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).

16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

18. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

19. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

20. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

21. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

22. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

23. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

24. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με την παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπό στοιχεία  5294 ΕΞ 17-1-2020 απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» 
(Β’ 1689).

26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 

και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804).

27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236).

28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).

29. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).

30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κωρονοιού COVID-19, κατά 
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729).

31. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
η μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645).

32. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προ-
σωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδια-
φέροντος» (Β’ 1135).

33. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίη-
ση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(Β’ 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων"”» (Β’ 5968).

34. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οι-
κονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
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του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

35. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρα-
τικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμά-
των συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

36. Την ανάγκη τροποποίησης των υπό  στοι-
χεία  ΓΔΟΥ  94/2.5.2020 (Β’  1645), ΓΔΟΥ  148/3.7.2020 
(Β’  2729), ΓΔΟΥ  233/10.10.2020 (Β’  4471), ΓΔΟΥ  281/ 
13.11.2020 (Β’  5047), ΓΔΟΥ  19/25.1.2021 (Β’  236), 
ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 (Β’ 804), ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 (Β’ 1689) 
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

37. Την υπό στοιχεία 2/143354/ΔΠΓΚ/26.8.2022 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης του Υπουργείου Οικονομικών.

38. Την υπό στοιχεία 120584ΕΞ2022/26.8.2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι υπό  στοιχεία  ΓΔΟΥ  94/2.5.2020 (Β’  1645), 
ΓΔΟΥ  148/3.7.2020 (Β’  2729), ΓΔΟΥ  233/10.10.2020 
(Β’  4471), ΓΔΟΥ  281/13.11.2020 (Β’  5047), ΓΔΟΥ  19/ 
25.1.2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 (Β’ 804), ΓΔΟΥ 420/ 
23.4.2021 (Β’ 1689) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οι-
κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τροποποι-
ούνται ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 
(Β’ 1645) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το 
επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πλη-
ρωτέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες 
δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ερ-
γάσιμη ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της 
πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος. Ως 
ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται το ένα (1) ευρώ και στην 
περίπτωση που το επιστρεπτέο ποσό είναι μικρότερο 
από ενενήντα έξι (96) ευρώ αυτό είναι πληρωτέο σε όσες 
δόσεις προκύπτουν με βάση το ελάχιστο ποσό δόσης.

Εναλλακτικά, με την επιφύλαξη των επόμενων εδα-
φίων της παρούσας παραγράφου, παρέχεται η δυνατό-
τητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της 
ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με 
έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθεί-
σας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέ-
ρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική 
ημερομηνία αυτή.

Σε περίπτωση που τα προς επιστροφή ποσά βεβαι-
ώνονται μετά την 15η Ιουλίου 2022 και εφόσον αυτά 
βεβαιώνονται

α) ως και την 15η ημέρα του μήνα, τυχόν μηνιαίες 
δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης και η μηνιαία 
δόση του μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, κα-
ταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα 
που πραγματοποιείται η βεβαίωση, ενώ μέχρι την ημερο-
μηνία αυτή ισχύει και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής 
του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με 
έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού εφόσον τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργό-
τερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022,

β) μετά την 15η ημέρα του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις 
που προηγούνται της βεβαίωσης και η μηνιαία δόση του 
μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, καταβάλλονται 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από 
το μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί με την 
τρέχουσα δόση αυτού, ενώ μέχρι την ημερομηνία αυτή 
ισχύει και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρε-
πτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% 
επί του επιστρεπτέου ποσού εφόσον τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και 
την 23η Σεπτεμβρίου 2022.».

2. Το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 9 της 
υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 (Β’ 1645) κοινής υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η επι-
χείρηση μπορεί να τα υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «myBusinessSupport», από την 19η Ιουλίου 
μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2022.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 9 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/ 
2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ 281/2020 (Β’ 5047) και ΓΔΟΥ 420/2021 
(Β’ 1689) ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το 
επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πλη-
ρωτέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες 
δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ερ-
γάσιμη ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της 
πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος. Ως 
ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται το ένα (1) ευρώ και στην 
περίπτωση που το επιστρεπτέο ποσό είναι μικρότερο 
από ενενήντα έξι (96) ευρώ αυτό είναι πληρωτέο σε όσες 
δόσεις προκύπτουν με βάση το ελάχιστο ποσό δόσης.

Εναλλακτικά, με την επιφύλαξη των επόμενων εδα-
φίων της παρούσας παραγράφου, παρέχεται η δυνατό-
τητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της 
ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με 
έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθεί-
σας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέ-
ρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική 
ημερομηνία αυτή.

Σε περίπτωση που τα προς επιστροφή ποσά βεβαι-
ώνονται μετά την 15η Ιουλίου 2022 και εφόσον αυτά 
βεβαιώνονται:

α) ως και την 15η ημέρα του μήνα, τυχόν μηνιαίες 
δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης και η μηνιαία 
δόση του μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, κα-
ταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα 
που πραγματοποιείται η βεβαίωση, ενώ μέχρι την ημερο-
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μηνία αυτή ισχύει και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής 
του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με 
έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού εφόσον τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργό-
τερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022,

β) μετά την 15η ημέρα του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις 
που προηγούνται της βεβαίωσης και η μηνιαία δόση του 
μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, καταβάλλονται 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από 
το μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί με την 
τρέχουσα δόση αυτού, ενώ μέχρι την ημερομηνία αυτή 
ισχύει και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρε-
πτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% 
επί του επιστρεπτέου ποσού εφόσον τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και 
την 23η Σεπτεμβρίου 2022.».

4. Το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 10 των 
υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ 281/2020 
(Β’ 5047) και ΓΔΟΥ 420/2021 (Β’ 1689) ΚΥΑ αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η επι-
χείρηση μπορεί να τα υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «myBusinessSupport», από την 19η Ιουλίου 
μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2022.».

5. Η παρ.  3 του άρθρου  10 των υπό  στοιχεία 
ΓΔΟΥ  148/2020 (Β’  2729), ΓΔΟΥ  19/2021 (Β’  236) και 
ΓΔΟΥ 232/2021 (Β’ 804) ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επι-
στρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρω-
τέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, 
εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης 
δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμε-
νου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος. Ως ελάχιστο 
ποσό δόσης ορίζεται το ένα (1) ευρώ και στην περίπτωση 
που το επιστρεπτέο ποσό είναι μικρότερο από ενενήντα 
έξι (96) ευρώ αυτό είναι πληρωτέο σε όσες δόσεις προ-
κύπτουν με βάση το ελάχιστο ποσό δόσης.

Εναλλακτικά, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων 
της παρούσας παραγράφου, παρέχεται η δυνατότητα εφά-
παξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας 
ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% 
επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το 
ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και 
η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

Σε περίπτωση που τα προς επιστροφή ποσά βεβαι-
ώνονται μετά την 15η Ιουλίου 2022 και εφόσον αυτά 
βεβαιώνονται

α) ως και την 15η ημέρα του μήνα, τυχόν μηνιαίες 
δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης και η μηνιαία 
δόση του μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, κα-
ταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα 
που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί με την τρέχου-
σα δόση αυτού, ενώ μέχρι την ημερομηνία αυτή ισχύει 
και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου 
ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί 
του επιστρεπτέου ποσού εφόσον τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 
23η Σεπτεμβρίου 2022,

β) μετά την 15η ημέρα του μήνα, τυχόν μηνιαίες δό-
σεις που προηγούνται της βεβαίωσης και η μηνιαία 
δόση του μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, 
καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επόμενου μήνα από το μήνα που πραγματοποιείται η 
βεβαίωση, ενώ μέχρι την ημερομηνία αυτή ισχύει και 
η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου 
ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί 
του επιστρεπτέου ποσού εφόσον τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και 
την 23η Σεπτεμβρίου 2022.».

6. Το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 11 των 
υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 19/2021 
(Β’ 236) και ΓΔΟΥ 232/2021 (Β’ 804) ΚΥΑ αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δι-
καιολογητικών μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η επι-
χείρηση μπορεί να τα υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «myBusinessSupport», από την 19η Ιουλίου 
μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2022.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

    Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
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