
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΔΟΥ88/24.4.2020 
   Τροποποίηση της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/

15.4.2020 (Β'1457) κοινής υπουργικής απόφασης 

«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 

του κορωνοΐού COVID-19» και παράταση έως και 

τις 28.4.2020 της προθεσμίας υποβολής των σχε-

τικών αιτήσεων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοΐού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης» (Α'68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α'83), και της παρ. 1 του άρθρου όγδοου 
της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοΐού COV1D-19 και άλλες κατεπείγουσες δι-
ατάξεις» (Α' 84).

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

3. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 «περί κα-
θορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 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» (ΕΕ L 
347 της 20.12.13).

5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α'170 -Κ.Φ..Δ.), όπως 
ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.),ιδίως 
το άρθρο 83, όπως ισχύουν.

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

8. 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).

9. Το π.δ. 142/2017 (Α'181) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Οικονομικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

10. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» σε συνδυασμό με το 
άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).

11. Το π.δ. 134/2017 (Α' 168) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης» σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του 
π.δ. 84/2019 (Α' 123).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 του 
ν. 4622/2019.

13. Την αριθμ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β' 2901).

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

15. Την αριθμ. 340/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
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μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β'3051).

16. Την αριθμ. 47/18.07.2019 (Β' 3100) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

17. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

18. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΠΟΛ 
1140/2006, «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρω-
μής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς, 
ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επι-
στροφής»(Β' 1862), όπως ισχύει.

19. Την αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β'1457) κοι-
νή υπουργική απόφαση «Αποζημίωση ειδικού σκοπού 
για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

20. Την ΑΠ ΓΔΟΥ 87 /24.4.2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Η με αριθμ. 39162ΕΞ2020/15-4-2020 (Β' 1457) κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τρο-
ποποιείται ως εξής:

1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
αντικαθίσταται ως εξής:

«α) η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 
20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων 
εσόδων {κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του 
μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη ερ-
γασιών μετά την 1-10-2018 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα 
έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «μέχρι και 
την 24η Απριλίου 2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
"μέχρι και την 28η Απριλίου 2020"».

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός  
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.α.α.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποθέσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ    ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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