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1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ενίσχυση θεσπίζεται με την ΚΥΑ 157866 ΕΞ 2021  (ΦΕΚ Β’ 5712/09.12.2021), 

«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και υπέστησαν 

μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 

αρχής γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στην Β. Εύβοια», όπως τροποποιήθηκε με την 

ΚΥΑ 168528 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄6374/31.12.2021).  

Με την ως άνω απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης 

για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 

και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Ιούλιο, 

Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021, στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και 

Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας και έχουν υποστεί μεγάλες οικονομικές απώλειες οι οποίες επιτάθηκαν από τις 

πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 3η Αυγούστου 2021. 

Οι ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης στο πλαίσιο της ΚΥΑ 157866 ΕΞ 

2021/09.12.2021 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», όπως ισχύει, και κατόπιν έγκρισης του 

σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.  

Η ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη 

στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, 

μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 (Α` 167) σε περίπτωση 

διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή 

εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α 

του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη 

Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
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τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά 

ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

1.1 Δικαιούχοι ενίσχυσης και κριτήρια  

1.1.1 Δικαιούχοι ενίσχυσης  

Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι: 

α) Οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η 

Αυγούστου 2021 που δραστηριοποιούνται στον κλάδο "Υπηρεσίες θεραπευτικών 

λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04). 

β) οι ναυτικές εταιρείες, οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Αυγούστου 

2021 και εξυπηρετούν το νομό Ευβοίας, όπως προσδιορίζονται από το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το υπεραστικό ΚΤΕΛ που εξυπηρετεί τον 

Νομό Ευβοίας , 

γ) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, 

οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ την 31η Αυγούστου 2021, καθώς και μη 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Αυγούστου 2021, οι 

οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - 

Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες: 

αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουλίου 2021, 

ββ) 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, δημοτικές κοινωφελείς 

επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης 

κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, 

διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, 

δ) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, 

οι οποίες είναι μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες την 31η 
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Αυγούστου 2021, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στους Δήμους 

Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λειτουργούν νομίμως, οι οποίες είτε 

έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν από τους ΚΑΔ που ανήκουν στην 

κατηγορία ΚΑΔ 55 «Καταλύματα» είτε τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.7.2021 

ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν 

από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα 

από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021, με 

εξαίρεση τις υποπεριπτώσεις αα και ββ της περίπτωσης γ. 

 

1.1.2 Κριτήρια δικαιούχων ληπτών  

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια: 

α) Οι επιχειρήσεις των πιο πάνω περιπτώσεων α και γ έχουν την έδρα τους ή 

υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού 

της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λειτουργούσαν 

νομίμως κατά την 3η Αυγούστου 2021 και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης 

και διάδοσης του COVID-19. 

β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο 

υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής: 

αα) έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 και 

2020 έως τις 08/12/2021. 

ββ) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 

μέχρι 30η Οκτωβρίου 2021 έως τις 08/12/2021. 

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία 

ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό 

μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών 

δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή. 

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ 

της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την 
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απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος 

έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. 

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως: 

Για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Αυγούστου 2021, το άθροισμα του κύκλου 

εργασιών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτό προκύπτει 

από τα στοιχεία των δηλώσεων ΦΠA (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ), παρουσιάζει μείωση 

κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο 

κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.  

Κατά τον ως άνω υπολογισμό διενεργείται στρογγυλοποίηση των ποσοστών μείωσης σε 

σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. 

 Οι υποκείμενες σε ΦΠΑ επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2021 και οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν από τους 

ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες ΚΑΔ 47 «Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 

μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», ΚΑΔ 55 «Καταλύματα» ή ΚΑΔ 56 

«Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης», δύναται να είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως της 

μείωσης του κύκλου εργασιών τους. 

Ειδικά οι επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες και οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν από 

τους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες ΚΑΔ ΚΑΔ 55 «Καταλύματα» είτε τα ακαθάριστα 

έσοδα ενεργού κατά την 1.7.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως 

άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 

στον κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021, δύναται να είναι δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης 

ανεξαρτήτως των ακαθάριστων εσόδων τους. 

στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 

(Α΄137). 

ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων. 

Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις:  
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α) 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. 7 του άρθρου 2 

της ΚΥΑ 157866 ΕΞ 2021  (ΦΕΚ Β’ 5712/09.12.2021), κατά τη στιγμή χορήγηση της 

ενίσχυσης: 

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία 

αφερεγγυότητας βάσει εθνικού δικαίου 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. 

β) Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και  εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων διασφαλίζουν ότι δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς 

στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση. 

γ) Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς στους 

οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 3.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζουν με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, 

ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.  

 

1.2 Ύψος Ενίσχυσης 

1.2.1 Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ (μη απαλλασσόμενες)  

1.2.1.1 Τύπος υπολογισμού 

Το ύψος της ενίσχυσης για επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ και μη απαλλασσόμενες 

προσδιορίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 
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Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – άθροισμα κύκλου εργασιών Ιουλίου, 

Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021) × ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών], 

 

 Ο κύκλος εργασιών αναφοράς (ΚΕΑ) ορίζεται ως εξής:  

α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του έτους 

2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών 

του τρίτου τριμήνου του έτους 2019, 

β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 

έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του έτους 2020, ως κύκλος 

εργασιών αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου 

το έτους 2020,  

γ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του 

έτους 2019 ούτε το τρίτο τρίμηνο του έτους 2020 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το 

δεύτερο τρίμηνο του έτους 2021, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος 

εργασιών του δεύτερου τριμήνου του έτους 2021, 

δ) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει κάνει έναρξη εργασιών εντός του έτους 2019 και 

ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019 είναι μικρότερος του κύκλου εργασιών του 

τρίτου τριμήνου 2020, τότε ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος 

εργασιών του τρίτου τριμήνου 2020, 

ε) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0). 

Πίνακας 1. Κύκλος εργασιών αναφοράς 
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Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών υπολογίζεται από τις δηλώσεις Φ.Π.Α. ως εξής:   

                                   
                 

 

δηλαδή ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του 

έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωσης 

ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κατά τις 01.07.2021 κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας 

«Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)», «Εκμετάλλευση 

περίπτερου (47.19.10.02)» και «Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα 

καταστήματα (47.26)», η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών υπολογίζεται από τις 

δηλώσεις Φ.Π.Α. ως εξής: 

                                                     

                 
 

δηλαδή ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του 

έτους 2019 αφαιρουμένων των εκροών απαλλασσόμενων και εξαιρέσιμων χωρίς 

δικαίωμα έκπτωσης (κωδικός 310 δήλωσης ΦΠΑ) και του συνόλου φορολογητέων 

εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο 

εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. 

Σε περίπτωση επιχειρήσεων που είχαν μηδενικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ το έτος 2019, για 

το υπολογισμό εισροών και εκροών λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών ΦΠΑ του 

έτους 2020, το σύνολο φορολογητέων εισροών έτους 2020 και οι εκροές 

απαλλασσόμενων και εξαιρέσιμων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης έτους 2020, κατά 

αναλογία.  

Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 30% ή ο 

συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019 και 2020 είναι μηδενικός, θεωρείται 

ίση με 30%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μεγαλύτερη 

του 60%, θεωρείται ίση με 60%.  

Για τον υπολογισμό των ποσοστιαίων διαφορών εκροών-εισροών, διενεργείται 

στρογγυλοποίηση στο πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. 
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Λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα ΦΠΑ που έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις μέχρι και 

τις 08/12/2021. 

1.2.1.2 Ανώτατο και κατώτατο όριο ενίσχυσης 

Η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ 

και δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ με την επιφύλαξη των 

όρων σώρευσης ενισχύσεων.  

1.2.2 Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ (μη απαλλασσόμενες) με έναρξη μετά την 

01/01/2021 και ΚΑΔ 47 ή 55 ή 56 

Ειδικά για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ και μη απαλλασσόμενες επιχειρήσεις που έχουν κάνει 

έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ 

την 01.07.2021 έναν από τους ΚΑΔ που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 ΚΑΔ 47 «Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών», 

 ΚΑΔ 55 «Καταλύματα»  

 ΚΑΔ 56 «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης»,  

με την επιφύλαξη των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης, το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης 

ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξαρτήτως μείωσης του κύκλου εργασιών 

τους. 

1.2.3 Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες και οι οποίες: 

1. είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν από τους ΚΑΔ που ανήκουν 

στην κατηγορία ΚΑΔ 55 «Καταλύματα» 

2. είτε τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.7.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 

δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021, με την 

επιφύλαξη των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης, 

 η ενίσχυση ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.  
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1.3 Έλεγχος σώρευσης  

Το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση από οποιοδήποτε πρόγραμμα 

βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 157866 ΕΞ 2021  (ΦΕΚ Β’ 

5712/09.12.2021), και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων 

τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν 

δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (345.000) ευρώ, 

σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων 

(290.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.  

Πίνακας 2. Όρια σώρευσης ενισχύσεων 

 

 

Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και 

το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε 

υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων 

ενίσχυσης από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση 

και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό 

ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια 

των  παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ 157866 ΕΞ 2021  (ΦΕΚ Β’ 5712/09.12.2021), το ύψος της 

ενίσχυσης 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. 
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Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά 

στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού 

Πλαισίου, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την 

τήρηση του εν λόγω συστήματος. 

 

1.4 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 21 Ιανουαρίου 2022. 

 

1.5  Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης  

Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση 

ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην 

πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο 

αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει 

από την ΑΑΔΕ.  

Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 

της ΚΥΑ 157866 ΕΞ 2021 /09.12.2021, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό 

λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην επιλογή «Μητρώο και 

επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ. 

 

1.6 Υποχρεώσεις δικαιούχων – κυρώσεις  

1. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

«myBusinessSupport», μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό 
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σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, 

όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία. 

2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς 

στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.  

3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη 

πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των 

προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.  

4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή 

άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, 

υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, ή υποβολή 

ψευδών στοιχείων, και προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή είναι 

δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν ποσό, ζητείται η άμεση επιστροφή 

του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης ή του υπερβάλλοντος ποσού της ενίσχυσης 

κατά περίπτωση, εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του 

δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.  

5. 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. Τα ανωτέρω στοιχεία και 

δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται 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. 

6. Σε περίπτωση υπόνοιας καταστρατήγησης των διατάξεων ή υποβολής δηλώσεων με 

ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, του 

κύκλου εργασιών ή δεν αποτυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας των 

επιχειρήσεων με σκοπό, είτε την υπαγωγή της αιτούσας στις διατάξεις του άρθρου 21 
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του ν. 4859/2021 (Α΄ 228), είτε τον υπολογισμό μεγαλύτερου ποσού ενίσχυσης, η 

Α.Α.Δ.Ε. δύναται: 

i. να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης και να 

ενημερώσει τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών για τις κατά νόμο ενέργειές της, 

ii. να μην καταβάλει σε λογαριασμούς δικαιούχων ποσά για τα οποία υπάρχουν 

υπόνοιες καταστρατήγησης των διατάξεων ενημερώνοντας σχετικά τις αρμόδιες 

υπηρεσίες, 

iii. να κοινοποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την 

εξακρίβωση πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του 

Ελληνικού Δημοσίου, 

iv. να προβαίνει κατά την κρίση της στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου. 
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2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

2.1  Πρόσβαση στην εφαρμογή  

Προκειμένου να εισέλθετε στην εφαρμογή ακολουθείτε την εξής διαδρομή μέσω του 

διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.: 

 ΜyAADE /Εφαρμογές/Επιχειρήσεις/myBusinessSupport 

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

Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων. 

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την ενίσχυση, εισέρχεστε στην πλατφόρμα 

myBusinessSupport και επιλέγετε «Ενίσχυση επιχειρήσεων Β. Εύβοιας - Αίτηση 

Χορήγησης».  

Κατά την αίτηση, δηλώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την 

πλήρωση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 157866 ΕΞ 2021 /09.12.2021, καθώς και το 

ποσό που αιτείστε να λάβετε  εντός των ορίων του άρθρου 4 αυτής.   

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, πιστοποιείτε την ακρίβεια 

των δηλούμενων στοιχείων και συναινείτε στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων 

της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του 

τελικού ύψους ενίσχυσης. 

 

2.2 Λειτουργικότητα εφαρμογής  

Η σελίδα της εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. είναι η παρακάτω, όπου 

πρέπει να επιλέξετε το κουμπί «Υποβολή Αίτησης»: 

 

https://www.aade.gr/mybusinesssupport
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Εικόνα 1. Είσοδος στην εφαρμογή 

 

Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή κατευθύνεστε στην επόμενη οθόνη:  

 

Εικόνα 2. Οθόνη κατά την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή 

 

Στην παραπάνω οθόνη εμφανίζονται : 
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1. τα γενικά στοιχεία της δήλωσης, στα οποία περιλαμβάνονται το είδος της (αρχική 

ή τροποποιητική), ο αριθμός της, η κατάστασή της (προσωρινή ή οριστική) και η 

ημερομηνία της,  

2. τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης όπως αυτά διατηρούνται στην ΑΑΔΕ,  

3. η υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογραφεί από τον εκπρόσωπο με επιλογή 

του τετραγωνιδίου αριστερά από το σχετικό κείμενο: «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», 

4. το πεδίο «Επιλογές»  όπου εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενέργειες σχετικά με την 

υποβολή της δήλωσης. 

 

Μετά την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης, εμφανίζονται τα στοιχεία της επιχείρησης: 

 

Εικόνα 3. Στοιχεία Επιχείρησης 

 

Στα στοιχεία επιχείρησης περιλαμβάνονται: 

1. ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουλίου 2021, 

2. το δικαιούμενο ποσό βάσει αλγορίθμου και 

3. το ελάχιστο δικαιούμενο ποσό. 

Μετά την επιλογή του διαθέσιμου πλαισίου στήριξης, ακολουθεί μία σειρά από 

ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα 

υποβολής της αίτησης:
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Εικόνα 4. Ερώτηση 1 

Ερώτηση 1: Η επιχείρηση συνιστά ενιαία επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις  

Επιλογές: «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» 

Αν επιλέξετε «ΝΑΙ», συμπληρώνετε τον παρακάτω πίνακα συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

ανάλογα με το αν η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει έδρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, 

και επιλέγετε ενημέρωση. 

 

Εικόνα 5. Στοιχεία συνδεδεμ νης επιχείρησης 

 

 

Εικόνα 6. Ερώτηση 2 

 

Ερώτηση 2: Η ενιαία επιχείρηση έχει λάβει άλλες ενισχύσεις βάσει του τμήματος 3.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου C(2020) (από οποιαδήποτε πηγή/πρόγραμμα). 
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Επιλογές: ΝΑI και «ΟΧΙ» 

Αν επιλέξετε «ΝΑΙ», συμπληρώνετε τον παρακάτω πίνακα ενισχύσεων προσωρινού 

πλαισίου C(2020)/1863  και επιλέγετε ενημέρωση. 

 

Εικόνα 7. Στοιχεία προηγούμενων ενισχύσεων 

 

Σε περίπτωση που έχει λάβει η επιχείρηση προηγούμενη ενίσχυση με βάση το προσωρινό 

πλαίσιο στήριξης (είτε από τους 4 πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, 

είτε από άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης που δίνεται με βάση το προσωρινό πλαίσιο 

στήριξης) εμφανίζεται ένας επιπλέον πίνακας με τα στοιχεία αυτών των ενισχύσεων. Η 

συμπλήρωση του ανωτέρω πίνακα (εικόνα 7) γίνεται σε περίπτωση που η επιχείρηση σε 

επίπεδο ενιαίας επιχείρησης έχει λάβει ενίσχυση η οποία δεν εμφανίζεται στον επιπλέον 

πίνακα. 
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Εικόνα 8. Ερώτηση 3 

 

Ερώτηση 3: Το μέγεθος της επιχείρησης, με βάση τον ορισμό της παρ. 7 του άρθρου 2 

ΚΥΑ 157866 ΕΞ 2021/09.12.2021 είναι: 

Επιλογές: 

 Μικρή  

 Πολύ μικρή  

 Μεσαία  

 Μεγάλη 

 

 

 

Εικόνα 9. Ερώτηση 4α 

 

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 υπόκειται ακόμη σε σχέδιο 

αναδιάρθρωσης) 

α) Σε περίπτωση που στην ερώτηση 3 έχετε επιλέξει μικρή ή πολύ μικρή, εμφανίζεται η 

παραπάνω ερώτηση. 

Επιλογές: «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ». 
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Αν επιλέξετε «ΝΑΙ», δεν είναι εφικτή η υποβολή αίτησης για χορήγηση ενίσχυσης με βάση 

το Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863.   

Αν επιλέξετε «ΟΧΙ» συνεχίζετε στην ερώτηση 5. 

 

 

Εικόνα 10. Ερώτηση 4β 

 

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) Σε περίπτωση που στην ερώτηση 3 έχετε επιλέξει μεσαία ή μεγάλη, εμφανίζεται η 

παραπάνω ερώτηση. 

Επιλογές: «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» 

Αν επιλέξετε «ΝΑΙ», δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση 

το Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863.   

Αν επιλέξετε «ΟΧΙ», συνεχίζετε στην ερώτηση 5. 

 

 

Εικόνα 11. Ερώτηση 5 

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). 



 
 

  

 

 

 

Σελίδα 24 από 26 

 

 

 

Επιλογές: «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ». 

Αν επιλέξετε «ΝΑΙ», δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση 

το Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863.   

Αν επιλέξετε «ΟΧΙ», συνεχίζετε στην ερώτηση 6. 

 

 

Εικόνα 12. Ερώτηση 6 

 

Ερώτηση 6 : Σε 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», «ΟΧΙ» και «Η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και 

εμπορία γεωργικών προϊόντων». 

Αν επιλέξετε «ΝΑΙ», συνεχίζετε στην ερώτηση 7. 

Αν επιλέξετε «ΟΧΙ», δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση 

το Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863.   

Αν επιλέξετε «Δεν δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 

προϊόντων», συνεχίζετε στην ερώτηση 7. 

 

Εικόνα 13. Ερώτηση 7 
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Ερώτηση 7: Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του 

ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το 

Τμήμα 3.α του Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός 

διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο 

όριο. 

Επιλογές: «ΝΑΙ», «ΟΧΙ» και «Η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται σε περισσότερους τομείς». 

Αν επιλέξετε «ΟΧΙ», δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση ενίσχυσης με βάση 

το Προσωρινό πλαίσιο C(2020)/1863.   

 

 

Εικόνα 14. Ερώτηση 8 

 

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 επιλέξετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο για να συνεχίσετε στην επόμενη 

ερώτηση. 

 

Εικόνα 15. Ερώτηση 9 

 

Ερώτηση 9: Η επιχείρηση έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της ΚΥΑ 157866 ΕΞ 2021  

/09.12.2021 και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζονται σε αυτήν. 

Επιλογές: «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» 

Αν επιλέξετε «ΝΑΙ», συνεχίζετε στην συμπλήρωση του αιτούμενου  ποσού ενίσχυσης: 
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Εικόνα 16. Ποσό ενίσχυσης 

 

Τέλος, επιλέγετε «Υποβολή αίτησης» και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα. 

 

Εικόνα 17. Μήνυμα οριστικοποίησης αίτησης 

 

Από το μενού «Επιλογές» μπορείτε να δείτε, να διαχειριστείτε και να εκτυπώσετε την 

αίτησή σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης επιτρέπεται μόνο εντός της ημέρας 

δημιουργίας της πρώτης οριστικοποιημένης δήλωσης. 


