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1. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ


ΚΤΑ ΓΔΟΤ 504/2021 (ΥΕΚ Β’ 2236/29.5.2021) «Διαδικασία υποβολής

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και
Δεκέμβριο 2020»


ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808./2021(ΥΕΚ Β΄3354) «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης

ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο ΑπριλίουΔεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

ΓΕΝΙΚΑ
Επιδότηση παγίων δαπανών: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε υπό συγκεκριμένους όρους
και προϋποθέσεις.
Πάγιες δαπάνες: ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν
δηλωθεί στα κάτωθι πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 (Έντυπο
Ε3)
α) Παροχές σε εργαζόμενους (581)
β) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων (585/007)
γ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (585/009)
δ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής (585/010)
ε) Ενέργεια (585/011)
στ) Ύδρευση (585/012)
ζ) Σηλεπικοινωνίες (585/013)
η) Ενοίκια (585/014)
θ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (585/016)
ι) Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (586).
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Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει πριν την 31η
Δεκεμβρίου και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2020 (έντυπο
Ε3), ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στα
αντίστοιχα πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2019,
πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3).
Οι μεμονωμένες ενισχύσεις χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της αριθ. C(2020)
1863 /19.03.2020 Ανακοίνωσης 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» (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως
ισχύει, σύμφωνα με το τμήμα 3.1 ή 3.12 αυτού. Ειδικά για επιχειρήσεις που έκαναν
έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή επιχειρήσεις που άνοιξαν
υποκαταστήματα μετά την 1η Απριλίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020, για
επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την
31η Δεκεμβρίου, καθώς και για τις εταιρείες ΚΣΕΛ ΑΕ και ΚΣΕΛ, οι μεμονωμένες
ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του
Προσωρινού Πλαισίου
Η ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

1.1 Δικαιούχοι ενίσχυσης και κριτήρια
1.1.1

Δικαιούχοι ενίσχυσης

Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι:
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Τ.Α.), οι Οργανισμοί
Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΣΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους
«Τπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Τπηρεσίες
θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΥΠΑ, με
εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές,
διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις,
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δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι
οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,
ββ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Δεκεμβρίου
2020,
οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια, καθώς και την προϋπόθεση της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 της ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808/26.07.2021
1.1.2

Κριτήρια δικαιούχων ληπτών

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως,
έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΤ504/28.5.2021 απόφαση των Τπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Τποθέσεων.
β) Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο
(2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά
την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου
2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
γ) Όσον αφορά τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΥΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο
υποχρέωση να τις υποβάλουν:
αα) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας δήλωση φορολογίας εισοδήματος για
το φορολογικό έτος 2019, έως 28/5/2021,
ββ) έχουν οριστικοποιήσει την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από
επιχειρηματική δραστηριότητα («έντυπο Ε3») για το φορολογικό έτος 2020,
ανεξάρτητα από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έως 2.7.2021
γγ) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΥΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου
2019 μέχρι 31η Μαρτίου 2021, έως 28/5/2021.
δ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την
ημερομηνία ελέγχου και έκδοσης του πιστωτικού ή του δικαιώματος έκπτωσης,
όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών
δηλώσεων Υόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΥΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
ε) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του
ΑΥΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με
την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της
ΑΑΔΕ.
στ) Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ένα από τους
περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808/26.7.2021, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους
περιγραφόμενους στο Παράρτημα I, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
ζ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
4488/2017 (Α΄137).
η) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
θ) Είναι είτε επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΥΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος Ι
του Κανονισμού 651/2014, μη υποκείμενες σε ΥΠΑ ή υποκείμενες και
απαλλασσόμενες.
ι) Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2019 και δεν
άνοιξαν υποκατάστημα από την 1/4/2019 έως 31/12/2020:
αα) Εφόσον ήταν υποκείμενες σε ΥΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από Απρίλιο 2019
έως και Δεκέμβριο 2020, ο κύκλος εργασιών τους (κωδικός 312 δήλωσης
ΥΠΑ) την περίοδο από Απρίλιο 2020 ως Δεκέμβριο του 2020 να είναι
μικρότερος τουλάχιστον κατά 30,00% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους
την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων.
Ειδικά οι εταιρείες Κ.Σ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Σ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το
κριτήριο της ζημίας προ φόρων, επί τη βάσει των προϋποθέσεων του
τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου.
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ββ) Εφόσον δεν ήταν υποκείμενες σε ΥΠΑ ή ήταν υποκείμενες και
απαλλασσόμενες οποιαδήποτε στιγμή από τον Απρίλιο 2019 έως και τον
Δεκέμβριο 2020, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ΜΜΕ, τα έσοδα από
πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών (κωδικός 500 δήλωσης Ε3) του
έτους 2020 να είναι μικρότερα τουλάχιστον κατά 30,00% σε σχέση με τα
έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2019 και να
παρουσιάζουν ζημία προ φόρων.
ια) Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη λειτουργίας μετά την 1/1/2019 ή
άνοιξαν υποκατάστημα από 1/4/2019-31/12/2020, τα έσοδα από πωλήσεις
αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2020 (κωδικός 500 δήλωσης Ε3) να
είναι μικρότερα κατά τουλάχιστον 30,00% από το σύνολο εξόδων,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους πωληθέντων (άθροισμα κωδικών 520 και
580 δήλωσης Ε3) και να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων. Οι επιχειρήσεις του
προηγούμενου εδαφίου είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως της μείωσης του κύκλου
εργασιών τους ή των εσόδων τους την περίοδο από Απρίλιο 2020 έως Δεκέμβριο
2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, με βάση το τμήμα 3.1
του Προσωρινού Πλαισίου.
2. Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις πρέπει να μην έχουν στη
διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,
αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την
έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και
ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ.8 του
άρθρου 2 ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808/26.07.2021, κατά τη στιγμή χορήγηση της
ενίσχυσης:
i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία
αφερεγγυότητας βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και
ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει
το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
.
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2.1 Ύψος Ενίσχυσης
Ενίσχυση = 20% * {(9/12) * Πάγιες δαπάνες – [(½) * ποσά που έλαβε η επιχείρηση
δυνάμει των υπό στοιχεία ΓΔΟΤ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645), ΓΔΟΤ 148/3.7.2020
(Β΄2729), ΓΔΟΤ 233/10.10.2020 (Β΄4471), ΓΔΟΤ 281/13.11.2020 (Β΄5047),
αποφάσεων των Τπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων] – [ποσά
που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει των υπό στοιχεία 39162/15.04.2020 (Β΄1457),
ΓΔΟΤ 134/16.06.2020 (Β΄2377), ΓΔΟΤ 199/19.08.2020 (Β΄3460), ΓΔΟΤ
217/15.09.2020 (Β΄3948), ΓΔΟΤ 245/26.10.2020 (Β΄4752) αποφάσεων των
Τπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων]}.
Πίνακας 1. Τύπος ενίσχυσης-
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2.2 Ανώτατα όρια ενίσχυσης
Η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της ζημίας προ φόρων της
επιχείρησης και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90% της
ζημίας προ φόρων, με την εξαίρεση των εταιρειών Κ.Σ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Σ.Ε.Λ. για τις
οποίες δεν εφαρμόζεται το όριο αυτό.
Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Σμήμα 3.12 του
Προσωρινού Πλαισίου, η ενίσχυση που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας
προ φόρων συνυπολογιζόμενων των ποσών που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει των υπό
στοιχεία ΓΔΟΤ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645), ΓΔΟΤ 148/3.7.2020 (Β΄2729), ΓΔΟΤ
233/10.10.2020 (Β΄4471), ΓΔΟΤ 281/13.11.2020 (Β΄5047), 39162/15.04.2020
(Β΄1457), ΓΔΟΤ 134/16.06.2020 (Β΄2377), ΓΔΟΤ 199/19.08.2020 (Β΄3460), ΓΔΟΤ
217/15.09.2020 (Β΄3948), ΓΔΟΤ 245/26.10.2020 (Β΄4752) αποφάσεων των
Τπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιπλέον για τις επιχειρήσεις
που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Σμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, η
ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του
90%, της ζημίας προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου 2020,
συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει
επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, όπως προκύπτει από
σχετική βεβαίωση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 8.
Με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης των ορίων σώρευσης, η ενίσχυση που δεν
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων
(1.500.000) ευρώ.

2.3 Έλεγχος σώρευσης
1. Ενίσχυση βάσει του σημείου 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου
Οι ενισχύσεις σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό
των 1.800.000 ευρώ.
Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 270.000 ευρώ.
Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς
αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 225.000 ευρώ.
2. Ενίσχυση βάσει του σημείου 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου
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Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του σημείου 3.12 του
Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το
ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

2.4 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 4 Αυγούστου 2021.

2.5 Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει
του τμήματος 3.1 ή 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, τα απαιτούμενα στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά
περίπτωση, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της
παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Τπόδειγμα της αίτησης
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην
πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:
α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα
έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται
πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021,
β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από
1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.
Σα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την
επιχείρηση μετά το πέρας της ημέρας υποβολής της αίτησης.
.
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3. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ
3.1 Πρόσβαση στην εφαρμογή
Προκειμένου να εισέλθετε στην εφαρμογή ακολουθείτε της εξής διαδρομή μέσω του
διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.:


Αρχική ελίδα// myBusinessSupport



URL https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.. TAXISnet της ΑΑΔΕ.
Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Επιδότηση
παγίων δαπανών Αίτηση Φορήγησης» και εισέρχεστε στην πλατφόρμα.
Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:
α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης
από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η
Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021,
β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η
Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

3.2 Λειτουργικότητα εφαρμογής

Η σελίδα της εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. είναι η παρακάτω όπου ο
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί Είσοδος στην Εφαρμογή:
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Εικόνα 1 Είσοδος στην εφαρμογή
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Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή ο ενδιαφερόμενος κατευθύνεται στην επόμενη
οθόνη:

Εικόνα 2 Οθόνη κατά την Πρώτη Είσοδο στην εφαρμογή

την παραπάνω οθόνη :
1. Εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης όπως αυτά
διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. στον Πίνακα με τίτλο τοιχεία Μητρώου.
2. Η υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογράψει «Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης
πιστοποιώ την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινώ στην
επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων
στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί ο αυτοματοποιημένος έλεγχος
προϋποθέσεων για τη χορήγησης της ενίσχυσης στην πλατφόρμα
myBusinessSupport.» επιλέγοντας το τετραγωνίδιο.
3. Σο πεδίο «Επιλογές» όπου εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες σχετικά με την
υποβολή της δήλωσης.
4. Σο πεδίο «Δικαιούμενο ποσό βάσει αλγορίθμου (άρθρο 4 παρ. 1 ΚΤΑ ΓΔΟΤ
808/26.07.2021
5. Σο πεδίο «Επιλογή πλαισίου ενίσχυσης»

Από το πεδίο «Επιλογή πλαισίου ενίσχυσης» γίνεται η επιλογή για το πλαίσιο ενίσχυσης
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A. ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ (C/2020/1863) σημείο 3.1
ε περίπτωση που επιλέξετε να λάβετε ενίσχυση βάσει του σημείου 3.1 του Προσωρινού
πλαισίου C/2020/1863 καλείστε να απαντήσετε σε 9 ερωτήσεις.

Εικόνα 3 Ερώτηση 1 (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.1)

Ερώτηση 1: Η επιχείρηση συνιστά ενιαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις
Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ
Αν επιλέξει NAI συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συνδεδεμένων επιχειρήσεων και
επιλέγει ενημέρωση.

Εικόνα 4 τοιχεία συνδεδεμένης επιχείρησης

** ε περίπτωση που είναι συνδεδεμένη με αλλοδαπή επιχείρηση εμφανίζεται η
παρακάτω οθόνη
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Εικόνα 5 Στοιχεία συνδεδεμένης αλλοδαπής επιχείρησης

Ερώτηση 2: Η ενιαία επιχείρηση έχει λάβει άλλες ενισχύσεις βάσει του τμήματος 3.1 του
Προσωρινού Πλαισίου C(2020) (από οποιαδήποτε πηγή/πρόγραμμα).
Επιλογές: ΝΑI και ΟΦΙ
Αν επιλέξει ναι συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα ενισχύσεων-προσωρινού πλαισίου
C(2020)/1863 και επιλέγει ενημέρωση.
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Εικόνα 6 Στοιχεία προηγούμενων ενισχύσεων

ε περίπτωση που έχει λάβει η επιχείρηση προηγούμενη ενίσχυση με βάση το σημείο 3.1
του προσωρινού πλαισίου στήριξης (είτε από τους 7 πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας
προκαταβολής είτε από άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης που δίνεται με βάση το προσωρινό
πλαίσιο στήριξης) εμφανίζεται ένας έξτρα πίνακας με τα στοιχεία αυτών των ενισχύσεων.
Η συμπλήρωση του ανωτέρω πίνακα(εικόνα 6) γίνεται σε περίπτωση που η επιχείρηση σε
επίπεδο ενιαίας επιχείρησης έχει λάβει ενίσχυση η οποία δεν εμφανίζεται στον έξτρα
πίνακα.
Ερώτηση 3: Σο μέγεθος της επιχείρησης, με βάση τον ορισμό του άρθρου 2 της παρ. 9
της ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808/2021 είναι :
Επιλογές:


Πολύ Μικρή



Μικρή



Μεσαία



Μεγάλη
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Εικόνα 7 Ερώτηση 3 (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.1)

Ερώτηση 4
α: Η επιχείρηση υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία, και έχει λάβει ενίσχυση
διάσωσης (και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης) –
και έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και δεν υπόκειται ακόμη σε σχέδιο
αναδιάρθρωσης)
α) ε περίπτωση που στην ερώτηση 3 έχετε επιλέξει μικρή ή πολύ μικρή εμφανίζεται η
παραπάνω ερώτηση
Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ
Αν επιλέξει ΝΑΙ δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση το
Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863
Αν επιλέξει ΌΦΙ προχωρά στην ερώτηση 5

Εικόνα 8 Ερώτηση 4α (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.1)

β: Η επιχείρηση ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την έννοια του αρ. 2
σημείου 18 του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014), σε επίπεδο αιτούσας
επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
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β) ε περίπτωση που στην ερώτηση 3 έχετε επιλέξει μεσαία ή μεγάλη εμφανίζεται η
παραπάνω ερώτηση
Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ
Αν επιλέξει ΝΑΙ δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση το
Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863
Αν επιλέξει ΌΦΙ προχωρά στην ερώτηση 5.

Εικόνα 9 Ερώτηση 4β (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.1)

Ερώτηση 5: Η επιχείρηση εξακολουθεί να έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η οποία έχει
κριθεί παράνομη βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε επίπεδο αιτούσας
επιχείρησης ή σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης).
Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ
Αν επιλέξει ΝΑΙ δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση το
Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863
Αν επιλέξει ΌΦΙ προχωρά στην ερώτηση 6.
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Εικόνα 10 Ερώτηση 5 (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.1)

Ερώτηση 6 : ε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και
εμπορία γεωργικών προϊόντων, η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα μετακυλήσει, εις
ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της
παρούσας ενίσχυση.
Επιλογές: ΝΑΙ, ΟΦΙ και η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και εμπορία
γεωργικών προϊόντων.
Αν επιλέξει ΝΑΙ προχωρά στην ερώτηση 7
Αν επιλέξει ΌΦΙ δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση το
Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863
Αν επιλέξει «δεν δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»
προχωρά στην ερώτηση7

Εικόνα 11 Ερώτηση 6 (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.1)

Ερώτηση 7 : ε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του
ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το
Σμήμα 23.α του Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο
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λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το
σχετικό ανώτατο όριο.
Επιλογές: ΝΑΙ, ΟΦΙ και η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός
τομείς.
Αν επιλέξει ΌΦΙ δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση το
Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863

Εικόνα 12 Ερώτηση 7 (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.1)

Ερώτηση 8 Για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
Θα πρέπει να επιλέξει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο για να προχωρήσει στην επόμενη
ερώτηση.

Εικόνα 13 Ερώτηση 8 (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.1)
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Ερώτηση 9: Η επιχείρηση έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808/2021
και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν.
Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ

Εικόνα 14 Ερώτηση 9 (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.1)

Αν επιλέξει ΝΑΙ προχωρά στην συμπλήρωση του επιθυμητού ποσού ενίσχυσης όπως
εμφανίζεται στην παρακάτω οθόνη.

Εικόνα 15 Επιλογή ποσού ενίσχυσης

την οθόνη αυτή επιλέγετε το ποσό που θέλετε να λάβετε ως επιδότηση. Επίσης το ποσό
που επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί για εξόφληση φορολογικών οφειλών και το ποσό που
επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί για εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών.

Β. ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗΡΙΞΗ (C/2020/1863) σημείο 3.12
ε περίπτωση που λαμβάνετε ενίσχυση βάσει του σημείου 3.12 του Προσωρινού
Πλαισίου στήριξης απαντάτε στις κατωτέρω ερωτήσεις:
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Ερώτηση 1: Η επιχείρηση συνιστά ενιαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις
Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ
Αν επιλέξει ναι συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συνδεδεμένων επιχειρήσεων και
επιλέγει ενημέρωση

Εικόνα 16 Ερώτηση 1 Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.12)

Ερώτηση 2 : Η ενιαία επιχείρηση έχει λάβει ενισχύσεις βάσει του τμήματος 3.12 του
Προσωρινού Πλαισίου από άλλα προγράμματα
Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ
Αν επιλέξει ναι συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα ενισχύσεων προσωρινού πλαισίου
τμήματος 3.12 και επιλέγει ενημέρωση.

Εικόνα 17 Ερώτηση 2 (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.12)
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ε περίπτωση που έχει λάβει η επιχείρηση προηγούμενη ενίσχυση με βάση το τμήμα
3.12 του προσωρινού πλαισίου στήριξης εμφανίζεται ένας έξτρα πίνακας με τα στοιχεία
αυτών των ενισχύσεων. Η συμπλήρωση του ανωτέρω πίνακα γίνεται σε περίπτωση που η
επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης έχει λάβει ενίσχυση η οποία δεν εμφανίζεται
στον έξτρα πίνακα.
Ερώτηση 3: Σο μέγεθος της επιχείρησης, με βάση τον ορισμό του άρθρου 2 της παρ. 8
της ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808/2021 είναι :
Επιλογές:


Πολύ Μικρή



Μικρή



Μεσαία



Μεγάλη

Εικόνα 18 Ερώτηση 3(Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.12)
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ε περίπτωση που επιλέξει ΝΑΙ ή Η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμο
τομέα προχωρά στην επόμενη ερώτηση.
ε περίπτωση που επιλέξει ΟΦΙ δεν δικαιούται να αιτηθεί επιδότηση με βάση το
Προσωρινό Πλαίσιο.
Ερώτηση 4
α: Η επιχείρηση υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία, και έχει λάβει ενίσχυση
διάσωσης (και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης) –
και έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και δεν υπόκειται ακόμη σε σχέδιο
αναδιάρθρωσης)
α) ε περίπτωση που στην ερώτηση 3 έχετε επιλέξει μικρή ή πολύ μικρή εμφανίζεται η
παραπάνω ερώτηση
Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ
Αν επιλέξει ΝΑΙ δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για επιδότηση με βάση το Προσωρινό
πλαίσιο C(2020)/1863
Αν επιλέξει ΌΦΙ προχωρά στην ερώτηση 5

Εικόνα 19 Ερώτηση 4α (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.12)

β: Η επιχείρηση ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την έννοια του αρ. 2
σημείου 18 του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014), σε επίπεδο αιτούσας
επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
β) ε περίπτωση που στην ερώτηση 3 έχετε επιλέξει μεσαία ή μεγάλη εμφανίζεται η
παραπάνω ερώτηση

ελίδα 26 από 29

Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ
Αν επιλέξει ΝΑΙ δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση επιδότησης με βάση το Προσωρινό
πλαίσιο C(2020)/1863
Αν επιλέξει ΌΦΙ προχωρά στην ερώτηση 5.

Εικόνα 20 Ερώτηση 4β (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.12)

Ερώτηση 5: Η επιχείρηση εξακολουθεί να έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η οποία έχει
κριθεί παράνομη βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε επίπεδο αιτούσας
επιχείρησης ή σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης).
Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ
Αν επιλέξει ΝΑΙ δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση το
Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863
Αν επιλέξει ΌΦΙ προχωρά στην ερώτηση 6.

Εικόνα 21 Ερώτηση 5 (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.12)
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Ερώτηση 6: Για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
Θα πρέπει να επιλέξει το αντίστοιχο τετραγωνίδιο για να προχωρήσει στην επόμενη
ερώτηση.

Εικόνα 22 Ερώτηση 6 (Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.12)

Ερώτηση7: Η επιχείρηση έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της ΚΤΑ ΓΔΟΤ 808/2021
και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν.
Επιλογές: ΝΑΙ και ΟΦΙ

Εικόνα 23 Ερώτηση 7 Προσωρινό Πλαίσιο τμήμα 3.12)

Ερώτηση 8: Η επιχείρηση είναι:
Επιλογές:


Τποκείμενη σε ΥΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους



Μικρομεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τον κανονισμό του παραρτήματος Ι του
Κανονισμού 651/2014, ή υποκείμενη και απαλλασσόμενη που τηρεί
διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου
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Σέλος εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

Εικόνα 24 Επιλογή ποσού ενίσχυσης

Σέλος επιλέγει υποβολή αίτησης και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.

Από το μενού «Επιλογές» μπορεί να δει να διαχειριστεί και να εκτυπώσει την αίτησή του.

ΠΡΟΟΦΗ!!!
Η δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης επιτρέπεται μόνο εντός της δημιουργίας της
πρώτης οριστικοποιημένης δήλωσης.
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