Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής
«Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού»

Αθήνα, 12/06/2020
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1. Θεσμικό Πλαίσιο










ΠΝΠ 20.3.2020 (Α’ 68), «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
(η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, Α’ 83) όπως ισχύει.
ΚΥΑ 39162/16.4.2020 ( Β’ 1457/16-04-2020), «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
Ε 2052 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο " Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19".
ΓΔΟΥ 88/24.4.2020 (Β’ 1578) «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 σχετικών αιτήσεων».
ΓΔΟΥ 89/25.4.2020 (Β’ 1587) «Τροποποίηση της αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19».
ΚΥΑ 57856/10.6.2020 (Β΄2250) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
ΓΔΟΥ 132/16.6.2020 (Β΄2371) « Τροποποίηση της υπ΄αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
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2. Γενικά
Διαδρομή εισόδου στην εφαρμογή μέσω του Διδακτικού τόπου της ΑΑΔΕ
 Αρχική Σελίδα// myBusinessSupport
 URL https://www.aade.gr/mybusinesssupport
Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ
Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.
Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Αποζημίωση ειδικού
σκοπού» και εισέρχεστε στην εφαρμογή.

Η αποζημίωση ειδικού χορηγείται με βάση την αριθ. C(2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωση 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» όπως
τροποποιήθηκε με την Ανακοίνωση της ΕΕ αριθ. C(2020)2215/3.4.2020 (Προσωρινό Πλαίσιο), και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής, καθώς και την
αριθμ. C(2020) 3189 final/11.05.2010 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

3. Δικαιούχοι και προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού
3.1 Δικαιούχοι αποζημίωσης
Στην εφαρμογή η οποία θα ανοίξει εκ νέου και μέχρι 19.6.2020, θα μπορούν να εισέλθουν, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 57856/10.6.2020 και ΚΥΑ ΓΔΟΥ
132/16.6.2020 , οι παρακάτω:
1. Οι συμπλοιοκτησίες, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων
Ε.Π.Ε.
2. Επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το
ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία απερρίφθη λόγω
υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 29η Φεβρουαρίου 2020, και από 1η Απριλίου 2019 και
μετά έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα
έκπτωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα, δύναται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μέχρι και την
19η Ιουνίου 2020 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, έχουν τροποποιήσει τις
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δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310,311,312 και 349, ποσά που αφορούν
τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές
προϋποθέσεις.
3. Τέλος, οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν σε μία από τις τέσσερις γενικές κατηγορίες πληττόμενων δραστηριοτήτων, που
περιγράφονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020, χωρίς αναγραφή ΚΑΔ και είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα έως 28η
Απριλίου 2020 αίτηση για χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δύνανται να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» μέχρι
και την 19η Ιουνίου 2020 και να επιβεβαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν σε μία από τις τέσσερις αυτές γενικές
κατηγορίες πληττόμενων κλάδων. Η συμπλήρωση αυτή, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986. Κατόπιν τούτου και εφόσον πληρούνται
και οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας, λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες
 Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου

«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους
καταναλωτές
 Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την
έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ
 Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και
εντός των αερολιμένων της επικράτειας.
 Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.
4. Επίσης αίτηση δύνανται να υποβάλουν και όσοι δικαιούχοι δεν υπέβαλαν αίτηση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού έως 28.4.2020.

3.2 Προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
 έχετε υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων
(κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός. (εξαίρεση όσοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1.10.2018). Ειδικότερα για
τις επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας να έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος
 έχετε υποβάλλει μέχρι και τις 16.04.2020, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ, που είχατε την υποχρέωση υποβολής, για τις φορολογικές περιόδους
από 1.1.2018 μέχρι και τις 29.2.2020.
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 δεν είστε σε αδράνεια από 1.4.2019 έως τις 29.2.2020, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16-4-2020 και της Ε.2052/2020.
 Αν είστε επιχείρηση που έχει δηλώσει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.03.2019, δεν έχετε υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.2020, πιστωτικές
δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους, που είχατε την υποχρέωση υποβολής, από την 1.4.2019 μέχρι
και τις 29.2.2020
 δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 Είστε επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και απαλλασσόμενες
από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία
απερρίφθη λόγω υποβολής μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 29η Φεβρουαρίου 2020, και
από 1η Απριλίου 2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή
απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα,
έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε εκ νέου αίτηση μέχρι και την 17η Ιουνίου 2020 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
εφόσον, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, έχετε τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά,
περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310, 311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς
δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.

Η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί, εάν μέχρι και την 30.4.2020 η επιχείρηση:
 καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί αναστολή ή
 δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.

4. Οδηγίες για την Υποβολή Αίτησης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των δικαιούχων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39162/16.4.2020.
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για την αποζημίωσης σε περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση για πρώτη φορά πρέπει να επιλέξετε:
 το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης,
 το αντίστοιχο τετραγωνίδιο χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
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το πεδίο «Υποβολή αίτησης».

Αν έχετε υποβάλει εμπρόθεσμα, έως 28-04-2020, αίτηση (δηλαδή, ανήκετε στις τέσσερις γενικές κατηγορίες πληττόμενων δραστηριοτήτων, που
περιγράφονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020, χωρίς αναγραφή ΚΑΔ) θα πρέπει πρώτα να την ανακαλέσετε
επιλέγοντας το τετραγωνίδιο της υποβολής της αίτησης και μετά να την υποβάλετε εκ νέου ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε
παραπάνω.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ανάκληση της αίτησης μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα και αφού εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή, να
αναιρέσετε την επιλογή « Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού» επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο. Στην περίπτωση που εισέλθετε
εκ νέου στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα: «Στις […] ανακαλέσατε την αίτηση χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού»

5. Προθεσμίες υποβολής
Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 19.6.2020.

6. Δικαίωμα ένστασης
Oι επιχειρήσεις ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Οι επιχειρήσεις δύνανται να
υποβάλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, ως εξής:
α) εάν έχουν ήδη λάβει, έως 11.6.2020, την ανωτέρω ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ενεργοποίηση της
πλατφόρμας των αιτημάτων επανεξέτασης στο «myBusinessSupport»,
β) εάν δεν έχουν λάβει, έως 11.6.2020, την ανωτέρω ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της ενημέρωσης.
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών
που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 39162/16.4.2020 όπως ισχύει.

7. Υποχρεώσεις δικαιούχων -κυρώσεις
1. Οι δικαιούχοι- λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως,
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ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης, στα αρμόδια όργανα.
2. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την
ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη
διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών.
3. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013
και να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία ΕΥΔ στις διαδικτυακές πύλες
www.ependyseis.gr, www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο
αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία
πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας,
χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
5. Ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που
περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική
συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.
 Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, ή
υποβολή ψευδών στοιχείων, ενημερώνεται αρμοδίως η οικεία Διαχειριστική Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της
επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης για τη συγκεκριμένη
περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης».
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8. Λειτουργικότητα Εφαρμογής
Η σελίδα της εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ είναι η παρακάτω. Για την είσοδο ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Οι εφαρμογές μου»

Εικόνα 1 : Σελίδα της πλατφόρμας στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ

Στη συνέχεια επιλέγει «Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού ΚΥΑ 57856/11.6.2020»

1
0

Εικόνα 2: Οθόνη εφαρμογών
Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή κατευθύνεστε στην επόμενη οθόνη:

1
1

Εικόνα 2:Οθόνη αίτησης

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται:
1. Στον Πίνακα με τίτλο Στοιχεία Μητρώου προσυμπληρωμένα τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης, όπως αυτά τηρούνται στην ΑΑΔΕ.
2. Οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης.
3. Πεδίο «Επιλογή κατηγορίας», το οποίο συμπληρώνουν οι επιχειρήσεις που περιγράφονται στις παρ. 4 και του άρθρου 4 της ΚΥΑ

1
2

4.
5.
6.
7.
8.

39162/16.4.2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υποβάλει ο δικαιούχος επιλέγοντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ όλες τις
προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39162/16.4.2020 όπως ισχύει για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού».
Το πεδίο «Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού», το οποίο επιλέγεται κλικάροντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Το πεδίο «Υποβολή αίτησης» το οποίο επιλέγεται για να ολοκληρωθεί η αίτηση.
Το πεδίο «Ιστορικότητα» στο οποίο εμφανίζεται το ιστορικό της αίτησης.
Στα αριστερά της οθόνης κάθετο μενού με τίτλο IBAN στο Taxisnet.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει:
Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει αίτηση και στο παρελθόν και έχετε απορριφθεί θα πρέπει πρώτα να αναιρέσετε την αίτηση επιλέγοντας το
τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης. Στη συνέχεια κλικάρετε εκ νέου το τετραγωνίδιο.
Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλλει αίτηση απλά κλικάρετε το τετραγωνίδιο «Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού» και μετέπειτα
το πεδίο «Υποβολή αίτησης».
Σε περίπτωση επιτυχούς καταχώρησης της αίτησης εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα

Εικόνα 3 :Οθόνη ενημέρωσης για την επιτυχή αποθήκευση της αίτησης

Υπηρετούμε πιστά
το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο

