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ΓΔΟΥ 1/2021 
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 
προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους 
μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020 
Αριθμ. ΓΔΟΥ 1/2021 
 
(ΦΕΚ Β' 7/04-1-2021) 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του στοιχείου β' της παρ. 3 του άρθρου 
αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με 
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L351/1 της 24-
12-2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκη (ΕΕ L 
187/26-6-2014). 
 
5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19-03-2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 
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ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 
και 4172/2013» (Α' 107). 
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).  
 
8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α' 155). 
 
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181) όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
13. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» (Α' 192) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 
(Α' 123). 
 
14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, 
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Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
17. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
18. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
19. Την από στοιχεία ΓΔΟΥ 281/14-11-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις 
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
της νόσου του κορωνοιού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο 2020» (Β' 5047), όπως ισχύει. 
 
20. Την υπ' αρ. Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για 
την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία 
υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
21. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19. 
 
22. Την υπό στοιχεία 371 ΕΞ2 021/04-01-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.  
 
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων 
 
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής 
υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική 
πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής 
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Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19: 
 
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι 
Οργανισμοί Λιμένων. 
 
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων 
των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε 
ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 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 Νοεμβρίου 2020,  
 
ββ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και 
μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό 
Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη 
την περίοδο αυτή. 
 
γγ) 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, 
 
δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών 
αρχείων, 
 
εε) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 
2020. 
 
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της 
προηγούμενης παραγράφου οι οποίες: 
 
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια 
του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26-6-2014) και δεν έχουν στη 
διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, 
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δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν 
προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι: 
 
αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και 
 
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει 
το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. 
 
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ' αρ. 1407/2013 (ΕΕ 
L351/1 της 24-12-2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον 
Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020. 
 
3. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως 
και Δεκέμβριο 2020: 
 
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών 
ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα. 
 
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών 
καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν 
 
αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, 
 
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του 
φορολογικού έτους 2019, 
 
γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 
 
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, 
μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον 
κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες 
ενοικίου της επιχείρησης. 
 
Επιπροσθέτως, προ - συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η 
ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων 
επιχειρήσεων. 
 
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την 
επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους. 
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Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, 
επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες 
φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν. 
 
4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο 
πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται 
να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα 
ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά 
στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν 
από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων. 
 
5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ 
και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών 
διαπιστευτηρίων. 
 
6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της 
ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να 
διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και 
υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης. 
 
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση 
λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη 
πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η 
επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών. 
 
7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία 
υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 15η Ιανουαρίου 2021. 
 
8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν 
δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.  
 
9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, 
η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού 
του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής 
της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα 
καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση 
της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης. 
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Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2021 
 
Οι Υπουργοί 
 
Οικονομικών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
 
Υφυπουργός Οικονομικών 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
 

The Capa Epsilon Business Support Team. ® 

B e   T  h  e  r  e .   B  e   E  v  e  r  y  w  h  e  r  e . 
 
 


