
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90485/323 
Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη χορήγηση 

των ενισχύσεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του 

ν. 4172/2013. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 

(Α’ 167).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’160).

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

7. Το π.δ. 2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 178).

9. Το Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
του νόμου αυτού.

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξης του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L352/1 της 24.12.2013).

13. Τον υπ’ αρ. 1408/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δε-
κεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον 
γεωργικό τομέα (ΕΕ L352 της 24.12.2013), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον υπ’ αρ. 316/2019 Κανονισμό (ΕΕ L51/1 
της 22.02.2019).

14. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).
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15. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ811/29-08-2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ”Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Τομέα Ενέργειας“ και αντικατάσταση των υπό στοι-
χεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’  1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινών υπουργικών 
αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).

16. Τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
17. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων).

18. Την υπ’ αρ. 4/23-12-2019 απόφαση του Κυβερνη-
τικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» 
(Β’ 4893).

19. Την υπό στοιχεία Ε.2206/2020 εγκύκλιο του Διοικη-
τή της Α.Α.Δ.Ε. «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέρ-
γεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποί-
ησή του με τα άρθρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) 
και του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α’ 142)».

20. Την υπό στοιχεία ΓΝ 091/2021 εισήγηση της ΚΕΜΚΕ 
του Υπουργείου Οικονομικών.

21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/89738/1945/
28.09.2021 Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα καθορίζεται η νομική βάση, η δι-
αδικασία, οι όροι και οι λεπτομέρειες χορήγησης των 
ενισχύσεων του έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρ. 4 
του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί 
με το άρθρο 78 του ν. 4646/2019 και το άρθρο 8 του 
ν. 4710/2020, για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής 
επικράτειας και αφορούν: α) την προσαυξημένη κατά 
75% έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρή-
σεων αυτών της δαπάνης απόσβεσης που αφορά αγο-
ρά εταιρικών επιβατικών οχημάτων μηδενικών ρύπων 
με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) 
ευρώ, και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό έκπτωσης 
προσαυξημένης κατά τριανταπέντε τοις εκατό (35%), 
και β) την προσαυξημένη κατά 35% έκπτωση από τα 
ακαθάριστα έσοδα των ως άνω επιχειρήσεων της δαπά-
νης απόσβεσης που αφορά αγορά εταιρικών επιβατικών 
οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και για 

το υπερβάλλον ποσό τη χορήγηση έκπτωσης προσαυ-
ξημένης κατά (20%).

2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρού-
σας χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 (L 352/1)» για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis) με σκοπό 
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την διείσδυση 
ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλο-
φορούν εντός της ελληνικής επικράτειας, και κατά συ-
νέπεια τη μείωση των εκπομπών ρύπων σύμφωνα με το 
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων που ορίζονται στο άρ-
θρο 1 της παρούσας είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα 
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, κάθε μορφής 
και κάθε μεγέθους, που διαθέτουν έδρα ή/και υποκα-
τάστημα σε νησιωτικούς δήμους.

2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται 
οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως οι δύο τελευ-
ταίοι τομείς ορίζονται στον αρ. 5 του ΕΚ 1379/2013 του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστη-
ριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτο-
γενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευ-
ματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχεί-
ρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως 
ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των 
στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους το-
μείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 
δυνάμει της παρούσας.

3. Τις ενισχύσεις της παρούσας δικαιούνται και τα φυ-
σικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρημα-
τική δραστηριότητα, με την έννοια της τηρουμένων των 
προϋπόθεσαν του ΕΚ 1407/2013 (L 352/1), με την προϋ-
πόθεση ότι το αυτοκίνητο θεωρείται πάγιο στοιχείο της 
επιχείρησης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές 
οντότητες, που πραγματοποιούν δαπάνες απόσβεσης 
εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών 
ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ 
Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή 
διπλογραφικά).

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι 
ορισμοί:

Ενιαία επιχείρηση: νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδε-
μένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που 
διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις: 
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιω-
μάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι-
χείρησης, β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει 
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ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική 
επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει 
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού 
της τελευταίας, δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή 
εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμ-
φωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους 
της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιω-
μάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της 
επιχείρησης. Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι 
επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις 
μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω 
φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που 
ενεργούν από κοινού.

Άρθρο 4
Έναρξη εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για πάγια 
που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 46 του άρθρου 72 του ΚΦΕ 
που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4710/2020, και 
άρα για δαπάνες, που πραγματοποιούνται στα φορολο-
γικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Επομένως, για πάγια που χαρακτηρίζονται ως μηδενι-
κών ή χαμηλών ρύπων, θα εφαρμοστούν από 1.1.2020 
και μετά οι αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης ανεξαρ-
τήτως του χρόνου απόκτησης των εν λόγω παγίων, με 
την επιφύλαξη τυχόν υπέρβασης του ορίου σώρευσης 
που περιγράφεται στην παρούσα, οπότε και η ωφέλεια 
του δικαιούχου μειώνεται ισόποσα ή μηδενίζεται προκει-
μένου να διασφαλισθεί μη υπέρβαση του ορίου αυτού.

Άρθρο 5
Ύψος των ενισχύσεων

1. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δυνάμει της παρού-
σας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων de 
minimis που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας 
επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά δικαιούχο/
ενιαία επιχείρηση, σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονο-
μικών ετών.

2. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών 
για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον ΚΑΔ 49.41 οδικές 
μεταφορές εμπορευμάτων, το ανώτατο ύψος της ενί-
σχυσης, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων 
de minimis που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενι-
αίας επιχείρησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό 
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά δικαιούχο/
ενιαία επιχείρηση σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονο-
μικών ετών.

3. Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσό-
τερους από έναν τομείς για τους οποίους ισχύουν δια-
φορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, η 
επιχείρηση διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λο-
γιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση 
του κόστους, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες 
αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

4. Απαγορεύεται ρητά η σώρευση ενισχύσεων ήσσο-
νος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο 
μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευ-
ση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής 
έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει 
καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε 
περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία 
ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

5. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χο-
ρηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν 
μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξιμες 
δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενι-
σχύσεις που χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής 
κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτρο-
πή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 1407/2013.

Άρθρο 6
Αρμόδια Αρχή ελέγχου τήρησης 
των προϋποθέσεων του κανονισμού κρατικών 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

1. Αρμόδια αρχή για τον αρχικό έλεγχο των προϋποθέ-
σεων του εκάστοτε δικαιούχου περί τήρησης του κανο-
νισμού κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και των 
ορίων που περιγράφονται σε αυτόν σχετικά με την εφαρ-
μογή των διατάξεων των άρθρων 8 του ν. 4710/2020 
(Α’ 142) ορίζεται με την παρούσα το Αυτοτελές Τμήμα 
Ηλεκτροκίνησης και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέα 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και η Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας διενεργούν έλεγχο σε πρώ-
τη φάση με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επι-
χείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που 
λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, 
ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση 
ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενί-
σχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή 
όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, 
με την έννοια του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον, 
κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπι-
στωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω 
επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση 
όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενί-
σχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, 
με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, 
προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά 
ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.

Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολο-
γιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις 
ενισχύσεις για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας 
τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενι-
σχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και η Επιτε-
λική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας οφείλουν να τηρούν 
τα αρχεία που αφορούν το σχεδιαζόμενο μέτρο για 10 
(δέκα) συναπτά οικονομικά έτη από την ημερομηνία 
χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυ-
νάμει της παρούσας.



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59982 Τεύχος B’ 4504/30.09.2021

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
χορήγησης της ενίσχυσης

1. Κάθε δικαιούχος υποβάλλει αίτημα ενίσχυσης δυνά-
μει της παρούσας, στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνη-
σης και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας που έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρη-
σης κατά την τελευταία τριετία (τρέχον έτος χορήγησης 
της ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας και δύο προη-
γούμενα), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας. 
Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει τα απαιτούμενα 
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των 
προϋποθέσεων της παρούσας, μεταξύ των οποίων δεν 
δραστηριοποιείται στους τομείς της πρωτογενούς γε-
ωργικής παραγωγής, της αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας 
καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας.

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας που θα αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα 
ypen.gov.gr.

2. Η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλού-
μενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των 
διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υπο-
βαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού 
του τελικού ύψους ενίσχυσης.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, όπως ορίστηκε στο άρθρο 6, εξε-
τάζει την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση Σώρευσης 
Ενισχύσεων και αποφαίνεται για δυνατότητα λήψης της 
αναλογούσας προσαυξημένης έκπτωσης, δυνάμει του 
κανονισμού de minimis. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγ-
γράφως σχετικά με το ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασί-
ας που του αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που οι ληφθείσες 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών, πλέον της αναλογούσας έκ-
πτωσης δαπάνης δυνάμει της παρούσας, ξεπερνούν το 
όριο των 200.000€ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση ή 
των 100.000€ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση εφόσον 
πρόκειται για εταιρία που εκτελεί οδικές εμπορευμα-
τικές μεταφορές, το αίτημα προσαρμόζεται ανάλογα 
ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση 
ανωτέρω ορίων.

4. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας ενημερώνει σε ετήσια βάση ανά 
φορολογικό έτος του φορολογουμένου τη Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών Δ.Α.Φ.Ε. της Γε-
νικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με 
κοινοποίηση στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φο-
ρολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. για τις επιχειρήσεις που δικαιούνται την 
προσαυξημένη έκπτωση δαπάνης με σχετικό έγγραφο 
το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

(α) Την επωνυμία του Δικαιούχου και τον διακριτικό 
τίτλο αυτού, 

(β) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,
(γ) Το φορολογικό έτος του Δικαιούχου,
(δ)Το συνολικό ποσό της εν λόγω φορολογικής δαπά-

νης κατά το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.
Επίσης μεριμνά για την αποστολή/διαλειτουργικότητα 

των απαιτούμενων στοιχείων στην αρμόδια Υπηρεσία 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ενη-
μέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης 
Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Άρθρο 8
Όροι και Προϋποθέσεις του κινήτρου

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής και λήψης 
του σχετικού κινήτρου έκπτωσης δαπάνης, όπως αυτό 
περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας είναι:

1. Η επιχείρηση/δικαιούχος πρέπει να ασκεί επιχει-
ρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της 
ελληνικής επικράτειας.

2. Η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί την κυριότητα του 
οχήματος για τουλάχιστον δυο έτη μετά την αγορά του.

3. Το όχημα για το οποίο θα γίνει η απόσβεση δαπάνης, 
θα πρέπει να είναι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 
50 γρ/CO2.

4. Το όχημα για το οποίο θα γίνει η χρήση του κινήτρου 
θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά Ελληνικές πινακίδες 
κυκλοφορίας.

5. Η εφαρμογή των κινήτρων ενίσχυσης ισχύει απο-
κλειστικά για καινούρια και αμεταχείριστα οχήματα.

6. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε 
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί 
αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

Άρθρο 9
Διαδικασία υπολογισμού 
του ισοδυνάμου ποσού ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο ισόποσο 
του φόρου εισοδήματος από το οποίο θα απαλλαχθεί 
η επιχείρηση που προέβη σε προσαυξημένη, λόγω του 
κινήτρου, απόσβεση.

Άρθρο 10
Ανάκτηση της ενίσχυσης

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης 
από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο 
ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρού-
σας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υπο-
βολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του 
συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την 
ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, 
σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης 
μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων θα γίνεται 
ανάκτηση (φορολογική αναμόρφωση) του αναλογού-
ντος ποσού του κινήτρου από την Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 11
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφασης, το συνημμένο Παράρτημα Ι. 
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Άρθρο 12
Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Περιβάλλοντος 
Οικονομικών και Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02045043009210012*

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,




