
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. οικ. 5774/203 
Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκη-

νών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώ-

ρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

των συνεπειών του COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 70 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την 

επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του 
ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της 
πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 214).

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

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

4. Το άρθρο  90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  κυβερνη-
τικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Την παρ.  2 του άρθρου  12 και την παρ.  3 του 
άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

9. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

10. 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).

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

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

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

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

15. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

17. Την υπ’ αρ. 8071/8-1-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» 
(Β΄ 35).

18. Την υπ’ αρ. οικ. 3644/184/26-1-2021 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων του πολι-
τισμού που επλήγησαν σημαντικά από τις συνέπειες 
των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας 
COVID-19.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό 
και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ύψος της οποίας εκτι-
μάται έως του ποσού των δέκα τεσσάρων εκατομμυ-
ρίων ευρώ (14.000.000  €) και θα βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό του 2021 στον ΕΦ 1033-501-0000000 και 
ΑΛΕ 2310988899, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού: Θέατρα - 
Μουσικές σκηνές - Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - 
Χώροι παραστάσεων, με τη μορφή οικονομικής κάλυψης 
θέσεων θεατή/εισιτηρίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις 
ένταξης των επιχειρήσεων 
στην οικονομική ενίσχυση

1. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδο-
σκοπικές επιχειρήσεις και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός 
Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., θεάτρων, μουσικών 
σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων 
παραστάσεων, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή 
δευτερεύοντα ΚΑΔ έναν από τους ακόλουθους: 90.01, 
90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, ενισχύονται οικονομικά με τη 
μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου 
για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επι-
χειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋ-
ποθέσεις:

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδο-
τημένου χώρου, με άδεια εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας ή με δήλωση γνωστοποίησης [Παράρτημα B΄ της 
υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 κοινής υπουργικής απόφασης 
(B΄ 1723), στο πεδίο Δ.1] είτε θεάτρου, είτε μουσικής 
σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων 
των αθλητικών εγκαταστάσεων,

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε 
δήλωση ΦΠΑ από την 1η  Ιανουαρίου  2019 έως τις 
30 Σεπτεμβρίου 2020, και

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρο-
νικό διάστημα Μαρτίου 2020 - Σεπτεμβρίου 2020 σε 
σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 - Σεπτεμ-
βρίου 2019, τουλάχιστον 20%,

3. α. Στην περίπτωση λειτουργούσας επιχείρησης, 
δικαιούχος είναι ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης 
που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος 
και ο οποίος είναι υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης 
αδειοδοτημένου χώρου κατά την παρ. 2α του παρόντος 
άρθρου.

β. Σε περίπτωση πολλαπλών παραγωγών (διαφορετικά 
έργα/στον ίδιο χώρο) δικαιούχος είναι αυτοτελώς ο κάθε 
παραγωγός της παράστασης, που πληροί τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 2 του παρόντος.

4. α. Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία 
είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε 
από επιλογή, δικαιούχος είναι η επιχείρηση που διαχειρί-
ζεται την αίθουσα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα 
ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ και πληροί τις προϋποθέσεις 
της παρ. 2 του παρόντος.

β. Διαχειριστής της αίθουσας, για την εφαρμογή της 
παρούσας, νοείται με προτεραιότητα ο υπομισθωτής, 
κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο μισθωτής, κι αν τέτοιος δεν 
υπάρχει, ο ιδιοκτήτης αυτής,

5. α. Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ. 1 του παρό-
ντος, που λειτούργησε εντός χρονικού διαστήματος κατά 
τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, και σε κάθε 
περίπτωση μέχρι την επιβολή αναστολής της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ανά 

Περιφερειακή Ενότητα, ο/οι παραγωγός/οί της παρά-
στασης υποχρεούται/νται υπευθύνως να δηλώσει/ουν 
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: α) τους καλλιτέ-
χνες με τους οποίους έχει/έχουν ενεργό συμβόλαιο ανά 
έργο, καθώς και β) τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες 
και στιχουργούς, με τους οποίους έχει/έχουν συμφω-
νηθεί η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά 
τους δικαιώματα.

β. Ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης υποχρεούται/
νται να αποδώσει/σουν στους καλλιτέχνες της προηγού-
μενης παραγράφου, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 
αναστολής μετά την επιβολή αναστολής της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής ανά 
Περιφερειακή Ενότητα και συνεπώς δεν έχουν καταστεί 
δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσό που αντι-
στοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό (ήτοι 40%) της οικονο-
μικής ενίσχυσης επί των μεταξύ τους συμφωνηθέντων 
ποσών, εφόσον ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης δεν 
έχει/έχουν προβεί σε εξόφληση των συμφωνηθέντων. 
Η υποχρέωση απόδοσης του ανωτέρω ποσού γίνεται 
εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της οικονομικής 
ενίσχυσης της παρούσας.

γ. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και εφαρμόζεται 
με τους ανωτέρω όρους και την καταβολή ποσών που 
αφορούν τα συμφωνηθέντα πνευματικά δικαιώματα των 
συγγραφέων, μουσικοσυνθετών και στιχουργών.

δ. Σε περίπτωση μη απόδοσης, οι δικαιούχοι κηρύσσο-
νται έκπτωτοι της οικονομικής ενίσχυσης κατά το μέρος 
μη απόδοσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών και 
το ποσό αυτό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβλη-
θέν με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 της 
παρούσας.

Άρθρο 2
Ύψος και τρόπος υπολογισμού 
της οικονομικής ενίσχυσης με βάση 
την κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου

1. Στις επιχειρήσεις του άρθρου  1 καταβάλλεται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό σταθερό ποσό δέκα 
(10) ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που 
εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά 
παράσταση, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό είκοσι 
τεσσάρων (24) παραστάσεων ανά μήνα, ως εξής:

α) Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ.  1 του 
άρθρου 1 της παρούσας, που λειτούργησε εντός χρονι-
κού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμ-
βριο 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του τέταρ-
του τριμήνου 2020, καταβάλλεται στον παραγωγό της 
παράστασης, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% 
των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε 
παράστασης, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον 
μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της 
δήλωσης γνωστοποίησης.

i) Στην περίπτωση όπου στην ίδια επιχείρηση πραγ-
ματοποιούνται άνω της μιας παράστασης/έργου, η ενί-
σχυση καταβάλλεται ανά παραγωγή και ανά παραγωγό 
και για μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων στον καθένα.
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Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά παραγωγή/έργου ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ 
(χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων στο δηλωθέν διάστημα)

ii) Σε περίπτωση συμπαραγωγής παράστασης/έργου, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε έναν παραγωγό χωριστά 
σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται 
ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ 
(χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων για το δηλωθέν διάστημα) Χ 

(το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή)

βi) Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία είτε παραμένει κλειστή 
με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον 
μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 
και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020, καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα, ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο 
αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, συναυ-
λιακό χώρο, χώρο παραστάσεων, ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ 
[χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα]

ii) Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε έναν 
χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή 
ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ 
[χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα] Χ 

(το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία)

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής/
Δικαιολογητικά από τον παραγωγό 
λειτουργούσας επιχείρησης θεάτρου, 
μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, 
συναυλιακού χώρου και χώρου παραστάσεων

1. Οι παραγωγοί παραστάσεων θεάτρων, μουσικών 
σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και παρα-
στάσεων που επιθυμούν να λάβουν την οικονομική 
ενίσχυση της παρούσας για χρονικό διάστημα από 
12-10-2020 έως 16-10-2020 ή έως 23-10-2020 ή έως 
30-10-2020 ή έως 3-11-2020 ή έως 7-11-2020, σύμφωνα 
με την Περιφερειακή Ενότητα, όπου βρίσκεται το θέατρο 
ή η μουσική σκηνή ή το χοροθέατρο ή ο συναυλιακός 
χώρος ή ο χώρος παραστάσεων, που έκλεισε με κρατική 
εντολή, σε μία από τις ανωτέρω ημερομηνίες υποβάλ-
λουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης 
στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας στην ειδική 
πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοί-
κησης (gov.gr-ΕΨΠ), που τηρείται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

2. Οι παραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση/
υπεύθυνη δήλωση ανά παραγωγή σε ειδικό έντυπο, 
με τίτλο: «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση παραγωγού έντα-

ξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του 
άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρό-
νως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμ-
φωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο Πληροφοριακό Σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυσή 
τους και δηλώνουν τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης [επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, 
διεύθυνση, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 
Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.].

β. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουρ-
γίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, καθώς και τον αριθμό 
άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

γ. Τον τίτλο παραγωγής/έργο.
δ. Την επωνυμία, την έδρα, τη διεύθυνση και την Περι-

φερειακή Ενότητα του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χορο-
θεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων.

ε. Τους καλλιτέχνες και τα στοιχεία τους που έχουν 
ενεργό συμβόλαιο για την εκτέλεση της παραγωγής και 
τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς 
και τα στοιχεία τους, με τους οποίους έχει συμφωνηθεί 
η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά τους 
δικαιώματα.

στ. Τον αριθμό των παραστάσεων που πραγματοποί-
ησε στα δηλωθέντα διαστήματα.

ζ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία του τραπεζικού 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
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η. Τα στοιχεία συμπαραγωγού/ών (εφόσον υπάρχει) 
και το/τα ποσοστό/ά συμμετοχής στην παραγωγή.

θ. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικο-
νομική ενίσχυση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της 
επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται σε 
άμεσο χρόνο με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται 
στην Α.Α.Δ.Ε.

3. Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επίσης, αναρ-
τάται: α) η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίη-
σης [Παράρτημα B΄ της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης (B΄ 1723), στο πεδίο Δ.1] του 
θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού 
χώρου/χώρου παραστάσεων), β) τυχόν συμφωνητικό 
μίσθωσης αναρτημένο νομίμως στο taxisnet ή συμβό-
λαιο κυριότητας, γ) το συμφωνητικό συμπαραγωγής, 
όπου αυτό απαιτείται.

4. Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο είναι και παρα-
γωγός λειτουργούσας επιχείρησης και υπομισθωτής/
μισθωτής/ιδιοκτήτης, κλειστής επιχείρησης είτε με 
εντολή δημόσιας αρχής είτε από επιλογή, υποβάλλονται 
αυτοτελείς υπεύθυνες δηλώσεις, μία ως παραγωγός και 
μίας ως υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης για τα αντί-
στοιχα χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής/
Δικαιολογητικά από τον υπομισθωτή/μισθωτή/
ιδιοκτήτη κλειστής επιχείρησης θεάτρων, 
μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, 
συναυλιακών χώρων και παραστάσεων

1. Οι υπομισθωτές/μισθωτές/ιδιοκτήτες επιχείρησης 
της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία είτε 
παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από 
επιλογή, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτω-
βρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για 
χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή 
για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα 
Δεκέμβριο 2020 σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενό-
τητα που βρίσκεται η επιχείρηση, οι οποίοι επιθυμούν 
να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υπο-
βάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση έντα-
ξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας στην ειδική 
πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοί-
κησης (gov.gr-ΕΨΠ), που τηρείται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

2. Οι υπομισθωτές/μισθωτές/ιδιοκτήτες της κλειστής 
επιχείρησης υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική 
αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σε ειδικό έντυπο, με τίτλο: 
«Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υπομισθωτή/μισθωτή/ιδιο-
κτήτη θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυ-
λιακών χώρων και χώρων παραστάσεων ένταξης στην 
οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 
του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, 

με την οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυσή τους, 
και δηλώνουν τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης [επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, 
Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή 
Ενότητα κ.λπ.].

β. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουρ-
γίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, καθώς και τον αριθμό 
άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.

γ. Τον τίτλο παραγωγής/έργο (σε περίπτωση που είχε 
ενεργοποιηθεί).

δ. Την επωνυμία, την έδρα του θεάτρου/μουσικής 
σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου 
παραστάσεων, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα 
στην οποία βρίσκεται.

ε. Τον αριθμό παραστάσεων για τα δηλωθέντα δια-
στήματα.

στ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

ζ. Τα στοιχεία συνυπομισθωτή/συνμισθωτή/συνιδιο-
κτήτη (εφόσον υπάρχει) και το ποσοστό συμμετοχής του 
στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία.

η. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικο-
νομική ενίσχυση καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της 
επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται σε 
άμεσο χρόνο με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται 
στην Α.Α.Δ.Ε.

3. Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επίσης, 
αναρτάται: α) η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστο-
ποίησης [Παράρτημα B΄ της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 
κοινής υπουργικής απόφασης (B΄ 1723)), στο πεδίο Δ.1] 
του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλι-
ακού χώρου/χώρου παραστάσεων, και β) το συμφωνη-
τικό υπομίσθωσης/μίσθωσης αναρτημένο νομίμως στο 
taxisnet ή συμβόλαιο κυριότητας.

4. Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθω-
τών και ιδιοκτητών την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου την υποβάλλει ο κάθε ένας 
χωριστά, δηλώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στην 
υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία, επί του οποίου θα 
υπολογιστεί η οικονομική ενίσχυση, στο Πληροφοριακό 
Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

Άρθρο 5
Έγκριση της αίτησης 
της οικονομικής ενίσχυσης

Μετά την υποβολή της αίτησης από τις επιχειρήσεις, 
τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων από την 
Α.Α.Δ.Ε., οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την έγκριση ή 
την απόρριψη της αίτησης.

Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής 
της οικονομικής ενίσχυσης

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 
της παρούσας καταβάλλεται στους δικαιούχους από 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά 
από έγκριση της αίτησή τους.
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Άρθρο 7
Ρήτρα διατήρησης θέσεων 
εργασίας - Υποχρεώσεις

1. Οι δικαιούχες λειτουργούσες επιχειρήσεις της παρ. 1 
του άρθρου 1 της παρούσας, που ήταν πληττόμενες κατά 
τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020 μέχρι την ημέρα 
που ανά Περιφερειακή Ενότητα με εντολή δημόσιας 
αρχής ανεστάλη η λειτουργία τους και πάντως μέχρι 
την 6η Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του 
ν. 4745/2020, υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο 
αριθμό θέσεων εργασίας, κατά την επαναλειτουργία 
τους και μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας χειμερι-
νής θεατρικής περιόδου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί 
ο όρος του ανωτέρω εδαφίου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες 
εκπίπτουν από δικαιούχοι της ενίσχυσης.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες επιστρέφουν ποσο-
στό 20% της οικονομικής ενίσχυσης για τη χορήγηση 
κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών (3) ετών 
σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακρο-
χρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους 
και πολύτεκνους.

Άρθρο 8
Γενικές Διατάξεις

1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενί-
σχυσης των επιχειρήσεων του Πολιτισμού, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας 
το  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του 
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το Πλη-
ροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική 
μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περι-
λαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα, στο 
οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής 
και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστή-
ματα  Α.Ε.» (ΔΙΑΣ  Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. 
Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ  Α.Ε., στη Διεύθυνση 
Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει 
και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της 
καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα 
ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης 
εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισή-
γηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου στη Διεύθυνση 
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδί-

δει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου 
Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - 
Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαρια-
σμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 
0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη 
μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαι-
ούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 
συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσι-
οδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους 
προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαρια-
σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνε-
ται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 
1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι  επιμέρους 
πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των 
τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό 
μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με 
εντολή προς την Τράπεζα Ελλάδος από τη Διεύθυνση 
Λογαριασμών Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση του Λογα-
ριασμού με IBAN: GR7101000230000000000200211 και 
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογι-
σμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και 
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ-
φουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, με 
ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία 
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενη-
μερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην 
επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή οικονομικής αυτής ενίσχυσης 
η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση από-
φασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
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α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρημα-
τικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος 

για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 9
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - 
Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώ-
νουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 
σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
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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. 
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Επικρατείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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