
Θέμα:  Tax Advisory Office 

Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021 

  

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΓΔΟΥ 468/2021 (πατήστε εδώ)  η 

οποία ορίζει τις προϋποθέσεις και τους δικαιούχους τις ειδικής 

ενίσχυσης των επιχειρήσεων που ήταν κλειστές με κρατική εντολή τον 

μήνα Απρίλιο.  

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και ο κλάδος της εκπαίδευσης 

γενικότερα είναι στους δικαιούχους, δεδομένου ότι ο ΚΑΔ 85.59 

συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΑ της εν λόγω εγκυκλίου.  

Οι αιτήσεις θα γίνουν σε ειδική εφαρμογή που θα ανοίξει στην 

ιστοσελίδα myBusinessSupport και η προθεσμία υποβολής της αίτησης 

λήγει στις 1/6/2021.  

 Τα ποσά που δικαιούνται οι επιχειρήσεις είναι τα εξής:  

• 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 0 έως 5 εργαζόμενους. 

• 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους. 

• 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21 έως 50 εργαζόμενους. 

Ο αριθμός των εργαζομένων προκύπτει από τους εργαζόμενους 

που εμφανίζονταν ενεργοί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ της επιχείρησης την 

1/4/2021 , συμπεριλαμβανομένων φυσικά και όσων τελούσαν και σε 

καθεστώς αναστολής εργασίας.  

Προϋποθέσεις για την αιτούμενη επιχείρηση:  

• Να έχει κάνει έναρξη πριν την 1/2/2021 

• Να είναι πολύ μικρή ή μικρή , σύμφωνα με τα όσα ορίζει παρ. 6 

του άρθρου 2 της εγκυκλίου.  

• Να είχε την 1/4/2021 κύριο ΚΑΔ ή σαν ΚΑΔ με υψηλότερα 

ακαθάριστα έσοδα όπως προκύπτει από το Ε3 του φορολογικού 

έτους 2019 , έναν από τους ΚΑΔ του παραρτήματος ΙΑ της 

εγκυκλίου.  

• Να έχει υποβληθεί η δήλωση του φορολογικού έτους 2019 και τα 

έσοδα να μην είναι μηδέν. Από το συγκεκριμένο εξαιρούνται οι 

επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1/10/2019.  

https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΓΔΟΥ-468_2021-ΦΕΚ.pdf


• Εάν εντάσσεται στο καθεστώς ΦΠΑ , να έχουν υποβληθεί όλες οι 

δηλώσεις ΦΠΑ τις περιόδου 1/1/2019 – 31/3/2021 .  

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που έλαβαν την ενίσχυση 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαΐου 

2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε 

κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των 

εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό 

των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 

2021 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή 

θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι 

οικειοθελείς παραιτήσεις. 

Επίσης ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η 

Ιουλίου 2021 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, 

σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών. 


