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1. Επιδότηση Παγίων Δαπανών: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. 
Οι δικαιούχοι, οι δαπάνες και οι προϋποθέσεις για χορήγηση της ενίσχυσης 
 

➢ Τι αφορά 
Ενεργοποιείται η Β΄ φάση του μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για 
την υποβολή αίτησης από τις επιχειρήσεις, μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης ΓΔΟΥ808/23-07-2021 (ΦΕΚ 3354/Β΄/26-07-2021) "Διαδικασία και προϋποθέσεις 
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-
Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορονοϊού COVID-19". 
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά 
την Α΄ φάση του μέτρου και πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική ΚΥΑ. Σκοπός του 
καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και 
ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021. Κατά 
την αίτηση οι επιχειρήσεις δηλώνουν το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 
για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές και το ποσό της ενίσχυσης που 
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 
 

➢ Επιλέξιμες Δαπάνες 
Ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των παρακάτω εξόδων που έχουν αποτυπώνονται 

στη φορολογική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2020:  

 

✓ Παροχές σε εργαζόμενους  

✓ Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων  

✓ Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής  

✓ Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής  

✓ Ενέργεια  

✓ Ύδρευση  

✓ Τηλεπικοινωνίες 

✓ Ενοίκια  

✓ Λοιπά λειτουργικά έξοδα  

✓ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. 

 

http://www.ando.gr/
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➢ Δικαιούχοι της Δράσης 

 
1. Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι: 

✓ α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί 
Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες 
χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες 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 ΦΠΑ, 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, 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 κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της 
παρ. 3. 
 
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια 
(ενδεικτικά): 
 

✓ 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 
ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 
 

✓ 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 ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση 
να τις υποβάλουν: 
 

✓ αα) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 
φορολογικό έτος 2019, έως την προηγούμενη μέρα από την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, 
 

✓ 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 την προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφόσον τηρούν 
διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, 

http://www.ando.gr/
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✓ γγ) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η 
Μαρτίου 2021, έως την προηγούμενη μέρα από την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 
504/28.5.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 
………………………………………………. 
 

✓ στ) Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ένα από τους περιγραφόμενους 
στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ή 
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 
δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, 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. 

Και άλλα που αναγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της συνημμένης ΚΥΑ  

➢ Διαδικασία υποβολής 

Όπως προβλέπει η απόφαση: 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα εξής 
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. 

Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές οφειλές, εφαρμόζεται 
ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021, που καθίσταται πληρωτέες από 1η 
Ιουλίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 2021, με την ακόλουθη σειρά: 

α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών 
προσώπων/νομικών οντοτήτων, 

β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α., 

γ) από Φ.Π.Α., 

δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση από τις φορολογικές αρχές 

➢ Ύψος Ενίσχυσης 

Το ύψος της ενίσχυσης μέσω των παγίων δαπανών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 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.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και 
Κ.Τ.Ε.Λ. για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το όριο αυτό. 

http://www.ando.gr/
https://www.karagilanis.gr/files/kya_gdoy_808_2021.pdf
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➢ Προθεσμία υποβολής 

Έως 4 Αυγούστου 2021 

➢ Σχετικά Αρχεία 

➢ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

➢ ΚΥΑ ΓΔΟΥ808/23-07-2021 ΦΕΚ 3354/Β/26-07-2021  
 

 

2. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
στη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, 
Παιδότοπων» έως την 10η Σεπτεμβρίου 2021). 

 

➢ Τι αφορά 

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση 
Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 10 
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 αντί για την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00. 

Παράλληλα προστίθενται οι επιλέξιμοι ΚΑΔ: 

✓ 93.11 - Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, 
✓ 93.11.10 - Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, 
✓ 93.11.10.01 - Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, 

αντισφαίρισης κλπ, 
✓ 93.11.10.02 - Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ, 
✓ 93.11.10.03 - Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) και 
✓ 93.11.10.05 - Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ. 

Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης και αλλαγές σχετικά με τους όρους συμμετοχής των 
ωφελούμενων στη Δράση, τη διαδικασία των ενστάσεων και την υπεύθυνη δήλωση Α' του 
Παραρτήματος VII. 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία 
της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των 
γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα. Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή 
ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος 
απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού) μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας 
για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για 
τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και 
τη διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

http://www.ando.gr/
https://www.minfin.gr/documents/20182/15388601/%CE%94%CE%A4_%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82_270721.pdf/01efc792-ed51-4d1f-895b-0a6290d21020
https://www.karagilanis.gr/files/kya_gdoy_808_2021.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=79&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=79&cs=
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➢ Προθεσμία υποβολής 

Έως 10/09/2021 

➢ Σχετικά Αρχεία 

✓ 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 
✓ Ιστοσελίδα Δημοσίευσης   

 
3. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία και διαχείριση του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
 

➢ Τι αφορά 
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ).» (ΦΕΚ 3075 Β’ /13-7-2021). 

Αντικείμενο της απόφασης σύμφωνα με το Άρθρο 1 αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που 
αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ του άρθρου 38 του ν. 4412/ 2016 : 

✓ το δικτυακό τόπο τήρησής του,  

✓ τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό,  

✓ τα επίπεδα διαβάθμισης,  

✓ τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης,  

✓ τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία,  

✓ το χρόνο καταχώρισης αυτών,  

✓ τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και  

✓ τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του. 

Η έναρξη της απόφασης είναι σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης της και παράλληλα 
καταργείται η με αρ. 57654/22.05.2017 (Β΄1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

 

➢ Σχετικό Αρχείο 

ΦΕΚ 3075/Β/2021 

 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/2h_tropopoihsh_gymnasthria.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1333
https://pedmede.gr/wp-content/uploads/2021/07/3075.pdf

