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                                                             Αθήνα, 3 Απριλίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διευκρινιστικές οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων ΕΑΕ 2020 

 

Διευκρινιστικές οδηγίες εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την υποβολή δηλώσεων 

Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2020 στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) 

μέσω ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης.  

 

Στόχος των διευκρινίσεων είναι η πληρέστερη ενημέρωση των ΚΥΔ αναφορικά με 

τον τρόπο λειτουργίας τους κατά την περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων 

μετακινήσεων που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.  

 

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες:  

 

1. Η υποβολή των δηλώσεων στα ΚΥΔ θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής 

εξουσιοδότησης του εκπροσώπου του ΚΥΔ σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΑΠ 

7335ΕΞ2020/23/03/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ?inline=true  

 

2. Σε ό,τι αφορά ερωτήματα για τυχόν μεταβίβαση ευθύνης του παραγωγού προς 

τον εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπο του εκάστοτε ΚΥΔ επισημαίνεται ότι, όπως 

πάγια προβλέπεται στις οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης 

ενίσχυσης, (βλ. ενδεικτικά οδηγίες έτους 2020, υπ’ αρ. 17090/27.02.2020 

έγγραφο της Διοίκησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), «η ορθή καταχώρηση και 

υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του 

ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, είναι 

αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος». Επομένως, ο εξουσιοδοτών παραγωγός 

εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της ορθότητας και πληρότητας της αίτησης.   

 

3. Αναφορικά με την επισύναψη δικαιολογητικών επισημαίνεται ότι θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν όλοι οι πρόσφοροι τρόποι ηλεκτρονικής υποβολής (π.χ. 

ενοικιαστήρια μέσω του συστήματος taxis ή ενοικιαστήρια σαρωμένα 

(σκαναρισμένα) που συνοδεύονται από ηλεκτρονικές Υπεύθυνες Δηλώσεις 

των συμβαλλόμενων περί αποδοχής του περιεχομένου κ.λπ.). 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ?inline=true


 

 

4. Κύρια στόχευση παραμένει η έγκαιρη συλλογή των ΕΑΕ. Τα συνημμένα στην 

αίτηση δικαιολογητικά έγγραφα, που είναι αδύνατο να υποβληθούν σε αυτή τη 

φάση ηλεκτρονικά θα μπορούν να υποβληθούν και μετά την αναστολή των 

μέτρων περιορισμού μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό μετά την αναστολή των 

μέτρων θα ορισθούν προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών που δεν έχουν 

κατατεθεί.  

 

5. Καθίσταται σαφές ότι τα ΚΥΔ έχουν την ευθύνη οργάνωσης της δουλειάς τους 

σεβόμενα απολύτως τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που έχουν 

ληφθεί 

 

 

 

 


