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ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ 

Είσοδος Χρηστών στην Εφαρμογή 

Η είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα γηα ηελ επηδόηεζε επηρεηξεκαηηθώλ δαλείσλ πιεγέλησλ θνξσλντνύ πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.gov.gr από ην ζύλδεζκν γηα ηελ αίηεζε ππαγσγήο. Σηελ ηζηνζειίδα απεηθνλίδνληαη ηξεηο 
(3) ζύλδεζκνη, όπνπ ν θαζέλαο αθνξά ηνπο ξόινπο «Αηηώλ», «Σύδπγνο» θαη «Δμαξηώκελν κέινο». O ρξήζηεο 
αλαθαηεπζύλεηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ζειίδα, όπνπ θαιείηαη λα θαηαρσξήζεη ηα δηαπηζηεπηήξηα (Όλνκα 

ρξήζηε, Κσδηθόο) πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ είζνδό ηνπ ζην TAXISnet, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 1». 

 
Δηθόλα 1 
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1. Γεκηνπξγία/Δπηινγή Αίηεζεο 

1.1 Γεκηνπξγία Νέαο Αίηεζεο 

Γηα ηε δεκηνπξγία λέαο αίηεζεο, ν ρξήζηεο (αηηώλ) εηζέξρεηαη ζηελ αξρηθή νζόλε ηεο Ηιεθηξνληθήο Πιαηθόξκαο 
όπνπ θαη εκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθό κήλπκα ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ππνβνιήο αίηεζεο. Ο ρξήζηεο (αηηώλ) έρεη ηελ 
δπλαηόηεηα λα δεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην λόκν, επηιέγνληαο ηε ιέμε «εδώ», ζύλδεζκνο ν 

νπνίνο ηνλ αλαθαηεπζύλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΓΓΙΦ. Ο ρξήζηεο (αηηώλ) επηιέγεη «Σπλέρεηα», όπσο θαίλεηαη ζηελ 
«Δηθόλα 2». 

 
Δηθόλα 2 

 

Η πιαηθόξκα δεκηνπξγεί απηόκαηα λέα αίηεζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιε ελεξγή αίηεζε θαη κεηαβαίλεη 
απεπζείαο ζηελ άξζε απνξξήηνπ, όπσο θαίλεηαη ζηελ «Δηθόλα 4». 

Σε πεξίπησζε εθθξεκνύο ή νινθιεξσκέλεο αίηεζεο, ε ΗΠΔΔΓΠΚ δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία λέαο αίηεζεο. 

1.2  Δπηινγή Αίηεζεο 

Σηε «Λίζηα Αηηήζεσλ» εκθαλίδεηαη ην ηζηνξηθό αηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε, κε βάζε ηελ «Ηκεξνκελία Καηαρώξεζεο» ηεο 

αίηεζεο. Γηα λα πξνβεί ζε επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο, ν ρξήζηεο (αηηώλ) επηιέγεη ην ζρεηηθό εηθνλίδην επεμεξγαζίαο     

« » από ηε ζηήιε «Δλέξγεηεο» όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 3». 

Γηα ηελ επηζθόπεζε παιαηόηεξσλ αηηήζεσλ, ν ρξήζηεο (αηηώλ) δύλαηαη λα επηιέμεη ηελ επηινγή «Ναη» ζηελ 
«Δκθάληζε Ιζηνξηθνύ Αηηήζεσλ» θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη «Αλαδήηεζε». 

 

 
Δηθόλα 3 
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1.3  Σπλαίλεζε Άξζεο Απνξξήηνπ 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο, είλαη απαξαίηεηε ε αλάγλσζε ηνπ κελύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

νζόλε θαη ε απνδνρή ηεο Γήισζεο γηα ηελ Άξζε ηνπ Φνξνινγηθνύ θαη Τξαπεδηθνύ Απνξξήηνπ ηνπ αηηνύληα. Γηα λα 
πξνρσξήζεη ζηελ επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο, ν ρξήζηεο (αηηώλ) επηιέγεη «Δλεκεξώζεθα», όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ 
«Δηθόλα 4». Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο (αηηώλ) επηιέμεη «Δπηζηξνθή», ε αίηεζε δε δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε 
επόκελν ζηάδην. Η αίηεζε παξακέλεη ζε Καηάζηαζε Πξνόδνπ «Γεκηνπξγία Νέαο Αίηεζεο». Ο ρξήζηεο (αηηώλ) 

κπνξεί λα επαλέιζεη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν θαη λα επηιέμεη «Δλεκεξώζεθα», ώζηε λα ζπκθσλήζεη ζηελ άξζε ηνπ 
Τξαπεδηθνύ θαη Φνξνινγηθνύ Απνξξήηνπ. 
 

 
Δηθόλα 4 

2. Καξηέια: Βαζηθά Σηνηρεία  

Αλάινγα κε ην ΑΦΜ ην νπνίν εηζήγαγε ν αηηώλ, ε πιαηθόξκα αλαγλσξίδεη εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζσπν. Σηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, ζηελ θαξηέια «Βαζηθά Σηνηρεία» απεηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία 
(ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Όλνκα, Δπώλπκν, Παηξώλπκν, Άξζε Απνξξήηνπ. Έλδεημε Κνξσλόπιεθηνπ, ΚΑΓ, Μ.Ο Πξνζσπηθνύ, 
Κύθινο Δξγαζηώλ, Δηήζηνο Ιζνινγηζκόο θαη Καηεγνξηνπνίεζε Δπηρείξεζεο)  πνπ αθνξνύλ ηνλ αηηνύληα, όπσο 
απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 5», ηα νπνία αληινύληαη απηόκαηα από ην Μεηξών ηεο Α.Α.Γ.Δ. όπνπ απηό είλαη δπλαηό 
(πεδία ΑΦΜ, Όλνκα, Δπώλπκν, Παηξώλπκν, Έλδεημε Κνξσλόπιεθηνπ θαη ΚΑΓ). Σηελ πεξίπησζε ηνπ Ννκηθνύ 

Πξνζώπνπ ζηελ θαξηέια «Βαζηθά Σηνηρεία» εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία (ΑΦΜ, Δπσλπκία, Έλδεημε Κνξσλόπιεθηνπ, 
ΚΑΓ,  Μ.Ο Πξνζσπηθνύ, Κύθινο Δξγαζηώλ, Δηήζηνο Ιζνινγηζκόο θαη Καηεγνξηνπνίεζε Δπηρείξεζεο) πνπ αθνξνύλ 
ηνλ αηηνύληα, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 6», ηα νπνία αληινύληαη από ην Μεηξών ηεο Α.Α.Γ.Δ. όπνπ απηό 
είλαη δπλαηό. Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κπνξέζεη λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζα πξέπεη πξώηα λα ζπκπιεξώζεη ην πεδίν 

«Μ.Ο. Πξνζσπηθνύ» θαη ζηε ζπλέρεηα, εάλ επηηξέπεηαη (αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ εηζήγαγε ζην πξναλαθεξζέλ 
πεδίν), λα ζπλερίζεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 2 επόκελσλ πεδίσλ (Κύθινο Δξγαζηώλ θαη Δηήζην Ιζνινγηζκόο). 
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Δηθόλα 5 
 

 
Δηθόλα 6 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο (αηηώλ) δελ ζπκθσλεί κε ηελ νξζόηεηα ησλ πξνζπκπιεξσκέλσλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη 
λα απνηαζεί  ζην Μεηξών ηεο Α.Α.Γ.Δ. γηα ηελ δηόξζσζε/ επηθαηξνπνίεζε ηνπο. Μεηά ηε δηόξζσζε/επηθαηξνπνίεζε 
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηηνύληα ζην Μεηξών, ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη εθ λένπ ζηελ πιαηθόξκα πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνύλ 

εθ λένπ ηα νξζά ζηνηρεία. 
 

2.1  Σηνηρεία Αίηεζεο 

Ο ρξήζηεο (αηηώλ) έρεη ηελ δπλαηόηεηα παηώληαο ην +, λα επηζθνπήζεη ηα πεδία ηεο ελόηεηαο  «Σηνηρεία Αίηεζεο», 
ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηνλ «Αξηζκό Αίηεζεο», ηελ «Ηκεξνκελία Γεκηνπξγίαο ηεο Αίηεζεο», ην «Σηάδην ηεο 
Αίηεζεο», ην «ΑΦΜ ηνπ Αηηνύληα», ηελ «Ηκεξνκελία ηεο Έλαξμεο ηνπ Σηαδίνπ» θαη ηελ «Δθηηκώκελε Ηκεξνκελία 
Οινθιήξσζεο ηνπ Σηαδίνπ», όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 7». 
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Δηθόλα 7 

 

Σε νπνηνδήπνηε ζηάδην έσο ηελ ηειηθή ππνβνιή, ε αίηεζε κπνξεί λα αθπξσζεί από ηνλ ρξήζηε (αηηώλ) επηιέγνληαο 
«Αθύξσζε Αίηεζεο» από ην κελνύ πινήγεζεο αίηεζεο, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 8».  
 

Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ αληιεζεί ιαλζαζκέλα ζηνηρεία από ηελ ΑΑΓΔ θαη έρεηε πξνβεί δηόξζσζε, επηιέμηε ην 
πιήθηξν «Αλάθηεζε ζηνηρείσλ ΑΑΓΔ». 
 

 
Δηθόλα 8 

2.2  Πιεξεμνύζηνο Σύκβνπινο 

Σε πεξίπησζε πνπ ζηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο έρεη ζπκπξάμεη πιεξεμνύζηνο Σύκβνπινο (π.ρ. ινγηζηήο, δηθεγόξνο) ν 

ρξήζηεο (αηηώλ) πξέπεη λα επηιέμεη ην ζύκβνιν « » όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 9», πξνθεηκέλνπ λα 
εκθαληζηνύλ ηα πεδία πξνο ζπκπιήξσζε. 

 

Δηθόλα 9 

 
Σηελ ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο (αηηώλ) θαιείηαη λα επηιέμεη ην πεδίν ζην νπνίν δειώλεη όηη ζπλαηλεί ζηνλ θαηαινγηζκό 
ακνηβήο ηπρόλ ζπκβνύινπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ επηηξαπεί λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ θαξηέια «Βαζηθά 
Σηνηρεία» ζηελ ελόηεηα «Πιεξεμνύζηνο Σύκβνπινο». Όπνπ απαηηείηαη ρεηξνθίλεηε ζπκπιήξσζε, ηα πεδία 

απεηθνλίδνληαη κε ιεπθό θόλην «Δηθόλα 10», εθηόο από ην πεδίν «Παηξώλπκν» πνπ ε ζπκπιήξσζή ηνπ είλαη 
πξναηξεηηθή (όπσο θαη ην πεδίν «Όλνκα» ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Σύκβνπινο είλαη Ννκηθό Πξόζσπν).  
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Δηθόλα 10 

2.3  Σηνηρεία Αηηνύληα 

Σηε θαξηέια «Βαζηθά Σηνηρεία» θαη ζηελ ελόηεηα «Σηνηρεία Αηηνύληα» αληινύληαη απηνκαηνπνηεκέλα νξηζκέλα από 
ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ αηηνύληα. Όπνπ απαηηείηαη ρεηξνθίλεηε ζπκπιήξσζε, ηα πεδία απεηθνλίδνληαη κε ιεπθό 
θόλην όπσο ζηελ «Δηθόλα 11», όπσο ν αξηζκόο ΑΜΚΑ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ αληιείηαη απηόκαηα.  

Σηε ζπγθεθξηκέλε θαξηέια ππάξρνπλ θαη ηα πεδία «Μ.Ο Δξγαδνκέλσλ», «Κύθινο Δξγαζηώλ», «Δηήζην Ιζνινγηζκόο» 
ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ αηηνύληα, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί ηεο 

αλαλέσζεο « » πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε θαηεγνξία ηνπ, όπσο θαίλεηαη ζηελ «Δηθόλα 11». Σε πεξίπησζε πνπ 
ν «Μ.Ο. Πξνζσπηθνύ» ιάβεη ηελ ηηκή κεδέλ ηόηε ηα πεδία «Κύθινο Δξγαζηώλ» θαη «Δηήζηνο Ιζνινγηζκόο» δελ 
κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ θαη ε επηρείξεζε εηζάγεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία αλάινγα κε ην αλ ην ΑΦΜ είλαη 

Ννκηθνύ ή Φπζηθνύ πξνζώπνπ. Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη θαη ηα 
ππόινηπα πεδία πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε θαηεγνξία ηνπ.  

 
Δηθόλα 11 
 

Τν πεδίν «Έλδεημε Κνξσλόπιεθηνπ» ζπκπιεξώλεηαη επίζεο απηνκαηνπνηεκέλα από ηελ πιαηθόξκα, θαηόπηλ 
απηνκαηνπνηεκέλνπ ειέγρνπ γηα έληαμε ζηελ πεξίκεηξν ησλ νηθνλνκηθά πιεγέλησλ από ηνλ θνξσλντό, βάζεη ηνπ 
άξζξνπ 64 ηνπ λόκνπ, κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη θαηόπηλ νινθιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ ειέγρσλ. 

2.4  Σηνηρεία Δπηθνηλωλίαο Αηηνύληα 

Τα πεδία «Τειέθσλν» όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 12», θαη «Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε» ζπκπιεξώλνληαη από 
ηνλ ρξήζηε (αηηώλ). 

 
Δηθόλα 12 

 

Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί, ν ρξήζηεο (αηηώλ) επηιέγεη «Απνζηνιή 

θσδηθνύ επηβεβαίσζεο» επηιέγνληαο ην εηθνλίδην « » . Απνζηέιιεηαη απηνκαηνπνηεκέλν ειεθηξνληθό κήλπκα κε 

θσδηθό επηβεβαίσζεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ αηηνύληα. Με ηελ επηηπρή απνζηνιή ηνπ κελύκαηνο, 
εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Δπηηπρία Απνζηνιήο» όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 13». Σε πεξίπησζε πνπ ε 
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«Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε» έρεη εηζαρζεί ζην ζύζηεκα εθ λένπ, ηόηε αλαγλσξίδεηαη από ηελ πιαηθόξκα θαη κε ηελ 

επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ « » επηβεβαηώλεηαη απηνκαηνπνηεκέλα ρσξίο ηελ απνζηνιή ηνπ θσδηθνύ επηβεβαίσζεο. 

 

 
Δηθόλα 13 

 

Ο ρξήζηεο (αηηώλ) ζπκπιεξώλεη ηνλ θσδηθό επηβεβαίσζεο πνπ έρεη ιάβεη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε, ζην πεδίν 

«Κσδηθόο Δπηβεβαίσζεο» ηεο «Δηθόλαο 12». Καηόπηλ επηιέγεη ζην ην εηθνλίδην « ». Με ηελ επηηπρή επηβεβαίσζε 
ηεο ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο, εκθαλίδεηαη ην κήλπκα  επηηπρεκέλεο επαιήζεπζεο όπσο ζηελ «Δηθόλα 14». 

 
Δηθόλα 14 

2.5  Σηνηρεία Σπδύγνπ 

Οη επόκελεο 2 ελόηεηεο (Σηνηρεία Σπδύγνπ, Σηνηρεία Δμαξηώκελσλ Μειώλ) απεηθνλίδνληαη κόλν ζηελ πεξίπησζε 
όπνπ ν ΑΦΜ ηνπ αηηνύληα έρεη αλαγλσξηζηεί σο θπζηθνύ πξνζώπνπ θαη ε επηρείξεζε έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί σο 

«Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή αηνκηθή επηρείξεζε ρσξίο εξγαδνκέλνπο». Σηελ ζπλέρεηα απεηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ/ηεο ζπδύγνπ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζύδπγνο, ηόηε εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα, όπσο ζηελ 
«Δηθόλα 15». 

 
Δηθόλα 15 

 

Σε πεξίπησζε πνπ αληιεζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο ζπδύγνπ, απηά αλαγξάθνληαη όπσο θαίλεηαη ζηελ «Δηθόλα 16».  

 
Δηθόλα 16 

 

Σε πεξίπησζε πνπ ν/ε ζύδπγνο δελ έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο Δ1, ν ρξήζηεο (αηηώλ) επηιέγεη ην ζρεηηθό 
πεδίν όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 17» 

 
Δηθόλα 17 

 

Σεκεηώλεηαη όηη ην πεδίν «Άξζε Απνξξήηνπ» ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα από ηελ πιαηθόξκα εθόζνλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρώο ην βήκα 8 θαησηέξσ. 
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2.6  Σηνηρεία Δμαξηώκελωλ Μειώλ 

Σηελ ελόηεηα εμαξηώκελσλ κειώλ απεηθνλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εμαξηώκελσλ κειώλ γηα ηα νπνία ε πιαηθόξκα 

έρεη αληιήζεη απηόκαηα πιεξνθνξίεο από κεηξών ηεο ΑΑΓΔ, ηα νπνία απεηθνλίδνληαη όπσο ζηελ «Δηθόλα 18». Ο 
ρξήζηεο (αηηώλ) έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη ηα ζηνηρεία θάπνηνπ εμαξηώκελνπ κέινπο, επηιέγνληαο ην εηθνλίδην 

« ». 

 

Δηθόλα 18 
 

Σε πεξίπησζε πνπ ην εμαξηώκελν κέινο δελ έρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο Δ1, ν ρξήζηεο (αηηώλ) επηιέγεη ην 
ζρεηηθό πεδίν. 

Σεκεηώλεηαη όηη ην πεδίν «Άξζε Απνξξήηνπ» ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα από ηελ πιαηθόξκα εθόζνλ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρώο ην βήκα 9 θαησηέξσ. 

 
Σε πεξίπησζε πνπ ε πιαηθόξκα δελ έρεη αληιήζεη επηηπρώο ηα ζηνηρεία ή ν αηηώλ δελ ζπκθσλεί κε ηελ 
νξζόηεηα/πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ν ρξήζηεο (αηηώλ) έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαρσξήζεη ρεηξνθίλεηα ηα ζηνηρεία 

ησλ εμαξηώκελσλ κειώλ επηιέγνληαο ην εηθνλίδην  « » ,όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 19». 

 
Δηθόλα 19 
 

Σηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην αθόινπζν παξάζπξν ζην νπνίν ν ρξήζηεο (αηηώλ) θαιείηαη λα θαηαρσξήζεη ην «ΑΦΜ» 
ή/θαη ην «ΑΜΚΑ» ηνπ εμαξηώκελνπ κέινπο, εθόζνλ ππάξρεη. Έπεηηα επηιέγεη «Απνζήθεπζε» ή «Δπηζηξνθή» γηα λα 
επηζηξέςεη ζηελ πιαηθόξκα όπσο θαίλεηαη ζηελ «Δηθόλα 20». 

 
Δηθόλα 20 

 

 

 
 



Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. – Οδηγός Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων 

Κορωνοϊού 

 

11 

 

2.7  Καηαζέζεηο θαη Δπελδπηηθά Πξνϊόληα Δμωηεξηθνύ 

Σε πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ (ε ζύδπγνο ή ηα εμαξηώκελα κέιε γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ «Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή 

αηνκηθή επηρείξεζε ρσξίο εξγαδνκέλνπο»)  θαηέρνπλ θαηαζέζεηο θαη επελδπηηθά πξντόληα εθηόο Διιάδνο, ν ρξήζηεο 

(αηηώλ) θαιείηαη λα ηα θαηαρσξήζεη, επηιέγνληαο ην ζρεηηθό εηθνλίδην « », όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 21». 
Με απηόλ ηνλ ηξόπν κεηαθέξεηαη ζηελ θαξηέια «Καηαζέζεηο θαη Δπελδπηηθά Πξντόληα Δμσηεξηθνύ» ώζηε λα ηα 

θαηαρσξήζεη, όπσο αλαιύεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 
Δηθόλα 21 

2.8 Γειώζεηο 

Ο ρξήζηεο (αηηώλ),ν νπνίνο έρεη εηζέιζεη ζηελ πιαηθόξκα κε ΑΦΜ θπζηθνύ πξνζώπνπ, θαιείηαη λα δειώζεη όηη 
ζπκθσλεί κε ηηο αλαγξαθόκελεο δειώζεηο όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ «Δηθόλα 22».Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ έρεη 
εηζέιζεη ζηελ πιαηθόξκα κε ΑΦΜ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηόηε θαιείηαη λα δειώζεη όηη ζπκθσλεί κε ηηο αλαγξαθόκελεο 
δειώζεηο, όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ «Δηθόλα 23».  Σηε ζπλέρεηα ν αηηώλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ, 
νθείιεη λα επηζπλάςεη ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πξνο επηβεβαίσζε ησλ όζσλ έρεη δειώζεη ππεύζπλα παξαπάλσ. 

Τα πηζηνπνηεηηθά κπνξνύλ λα πξνζθνκηζζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηε 31ε/12/2021. Πην ζπγθεθξηκέλα αλ ν αηηώλ έρεη 
θαηεγνξηνπνηεζεί σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή αηνκηθή επηρείξεζε ρσξίο εξγαδνκέλνπο, πνιύ κηθξή επηρείξεζε ή 
κηθξή επηρείξεζε ηόηε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα πηζηνπνηεηηθά πεξί κε πηώρεπζεο, κε θαηάζεζεο αίηεζεο 
πηώρεπζεο, κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε θαηάζεζεο αίηεζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη κε ππαγσγήο 

ζε δηαδηθαζία αθεξεγγπόηεηαο πιελ ηεο δηθαζηηθήο εμπγίαλζεο, όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ «Δηθόλα 24». Σηελ 
πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί σο κεζαία επηρείξεζε ηόηε νθείιεη αλ επηζπλάςεη θαη ην αξρείν ηεο 
ππεύζπλεο δήισζεο ινγηζηή. Τν ελ ιόγσ αξρείν είλαη απαξαίηεην λα επηζπλαθηεί πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί 
επηηπρώο ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζε αληίζεζε κε ηα ππόινηπα ηα νπνία πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη 

ηε 31ε/12/2021, όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 25». 

 
Δηθόλα 22 
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Δηθόλα 23 
 

 
Δηθόλα 24 
 

 
Δηθόλα 25 

 
Σηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο θαιείηαη λα δειώζεη εάλ έρεη ιάβεη εληζρύζεηο δπλάκεη ηνπ Πξνζσξηλνύ Πιαηζίνπ «Δηθόλα 
26». Σηελ πεξίπησζε ηελ νπνία δειώζεη πσο έρεη ιάβεη ζρεηηθέο εληζρύζεηο ηόηε θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη θαη ην 
θάησζη πεδίν όπσο αλαπαξηζηάηε ζηελ «Δηθόλα 27». Δάλ κάιηζηα ε επηρείξεζε ζπληζηά ¨Δληαία Δπηρείξεζε¨, ηόηε ν 

αηηώλ νθείιεη λα δειώζεη ηα ΑΦΜ ησλ ππόινηπσλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ «Δηθόλα 28». 
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Δηθόλα 26 

 

 
Δηθόλα 27 
 

 
Δηθόλα 28 

3. Καξηέια Αθίλεηε Πεξηνπζία 

Σηελ θαξηέια «Αθίλεηε Πεξηνπζία» εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηα αθίλεηα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν ρξήζηεο (αηηώλ). 
Η πιαηθόξκα αληιεί απηά ηα ζηνηρεία από ηνλ ΔΝΦΙΑ θαη απεηθνλίδνληαη όπσο ζηελ «Δηθόλα 29». 

 
Δηθόλα 29 

4. Καξηέια: Καηαζέζεηο θαη Δπελδπηηθά Πξνϊόληα Δμωηεξηθνύ 

Σηελ θαξηέια «Καηαζέζεηο θαη Δπελδπηηθά Πξντόληα Δμσηεξηθνύ» ν ρξήζηεο (αηηώλ) θαιείηαη λα πξνζζέζεη ηηο 

θαηαζέζεηο θαη ηα επελδπηηθά πξντόληα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν ίδηνο (ν/ε ζύδπγνο θαη ην εμαξηώκελν κέινο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζή ηνπ έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί σο «Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή αηνκηθή επηρείξεζε ρσξίο 
εξγαδνκέλνπο»). Οη αμίεο πξέπεη λα θαηαρσξνύληαη ζε επξώ αλάινγα κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαηά ην ρξόλν 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο (αηηώλ) λα πξνζζέζεη θάπνηα θαηάζεζε ή άιιν επελδπηηθό πξντόλ 

ηόηε πξέπεη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην « » όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ « Δηθόλα 30». 
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Δηθόλα 30 
 
Ο ρξήζηεο (αηηώλ) θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα πεδία όπσο απεηθνλίδνληαη ζηελ «Δηθόλα 31», θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

επηιέμεη ην Δηθνλίδην «Απνζήθεπζε». 

 
Δηθόλα 31 
 

Δπηπιένλ ν ρξήζηεο (αηηώλ) έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θάλεη ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο, επηιέγνληαο ηα αληίζηνηρα 

εηθνλίδηα, «1. Δπηζθόπεζε », «2. Δπεμεξγαζία » θαη «3. Γηαγξαθή », όπσο απεηθνλίδνληαη ζηελ «Δηθόλα 32». 
 

 
Δηθόλα 32 
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5. Καξηέια: Οηθνλνκηθά Σηνηρεία 

Σηελ θαξηέια «Οηθνλνκηθά Σηνηρεία» εκθαλίδεηαη ην θαζαξό εηζόδεκα ηνπ ρξήζηε (αηηώλ). Τα ζηνηρεία από ην 

Δθθαζαξηζηηθό Δηζνδήκαηνο (ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο ειέγρνπο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκόηεηαο 
κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηώλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο ή αηνκηθή επηρείξεζε ρσξίο 
εξγαδνκέλνπο») αληινύληαη θαη αλαξηώληαη όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 33». 

 
Δηθόλα 33 

6. Υπνβνιή Αίηεζεο  

Τέινο, ν ρξήζηεο (αηηώλ) θαιείηαη λα επηιέμεη «Υπνβνιή Αίηεζεο» από ην κελνύ πινήγεζεο αίηεζεο, όπσο 
απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 34».  

 
Δηθόλα 34 

 

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο ζπδύγνπ ή εμαξηώκελσλ κειώλ, κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν αηηώλ ελεκεξώλεηαη κε ζρεηηθό 

ειεθηξνληθό κήλπκα γηα ηελ αλάγθε ζπλππνβνιήο ηεο αίηεζεο από ηνλ/ηελ ζύδπγν ή/θαη ηα εμαξηώκελα κέιε κέζσ 
ηεο πιαηθόξκαο.. Γηαθνξεηηθά ε αίηεζε κεηαβαίλεη ζην ζηάδην Παξνρήο Σηνηρείσλ από Φξεκαηνδνηηθνύο θνξείο. 

7. Σπλαίλεζε Άξζεο Απνξξήηνπ Σπδύγνπ 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, o ρξήζηεο (αηηώλ) εηδνπνηείηαη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο θαη κέζσ κελύκαηνο 
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εηδνπνηήζεη ην/ηε ζύδπγν, λα εηζέιζεη ζηελ πιαηθόξκα έσο ηηο 9/5, 
ώζηε λα δώζεη ηε ζπλαίλεζε γηα άξζε ηνπ απνξξήηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ εηζέιζεη εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο 
πξνζεζκίαο, ε αίηεζε αθπξώλεηαη. 

 
Όηαλ εηζέιζεη εκθαλίδεηαη ε «Λίζηα Αηηήζεσλ» όπσο ζηελ «Δηθόλα 35». Σηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα επηιέμεη ην 

«Δηθνλίδην επεμεξγαζίαο ». Γηα ηελ επηζθόπεζε παιαηόηεξσλ αηηήζεσλ, ν/ε ζύδπγνο δύλαηαη λα επηιέμεη ηελ 

επηινγή «Ναη» ζηελ «Δκθάληζε Ιζηνξηθνύ Αηηήζεσλ» θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη «Αλαδήηεζε».  
 

 
Δηθόλα 35 
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Γηα ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, είλαη απαξαίηεηε ε αλάγλσζε ηνπ κελύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θαη 
ε απνδνρή ηεο Γήισζεο γηα ηελ Άξζε ηνπ Φνξνινγηθνύ θαη Τξαπεδηθνύ Απνξξήηνπ ηεο ζπδύγνπ. Γηα λα πξνρσξήζεη 
ζηελ επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο, ν/ε ζύδπγνο επηιέγεη «Δλεκεξώζεθα», όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 36». Σε 

πεξίπησζε πνπ ν/ε ζύδπγνο επηιέμεη «Δπηζηξνθή», ε αίηεζε δε δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε επόκελν ζηάδην. Η αίηεζε 
παξακέλεη ζε Καηάζηαζε Πξνόδνπ «Σπλαίλεζε Άξζεο Απνξξήηνπ Σπδύγνπ». Ο/Η ζύδπγνο κπνξεί λα επαλέιζεη ζε 
κεηαγελέζηεξν ρξόλν θαη λα επηιέμεη «Δλεκεξώζεθα», ώζηε λα ζπκθσλήζεη ζηελ άξζε ηνπ Τξαπεδηθνύ θαη 
Φνξνινγηθνύ Απνξξήηνπ. 

 

 
Δηθόλα 36 

 

Σηε ζπλέρεηα ν/ε ζύδπγνο θαιείηαη λα επηβεβαηώζεη ηελ νξζόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαη θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

έρνπλ αλαθηεζεί από ηελ ΑΑΓΔ, θαζώο θαη ην ύςνο ηπρόλ θαηαζέζεσλ θαη επελδπηηθώλ πξντόλησλ εμσηεξηθνύ πνπ 
έρεη θαηαρσξήζεη εθ κέξνπο ηνπ ν αηηώλ θαη απεηθνλίδνληαη όπσο ζηελ «Δηθόλα 37». Δάλ ζπκθσλεί, θαιείηαη λα 
επηιέμεη ην πεδίν πνπ δειώλεη όηη έρεη επζύλε γηα ηελ νξζόηεηα απηώλ. Τέινο θαιείηαη λα επηιέμεη ην εηθνλίδην 
«Υπνβνιή». 

 

 
Δηθόλα 37 
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8. Σπλαίλεζε Άξζεο Απνξξήηνπ Δμαξηώκελα Μέιε 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο από ηνλ ρξήζηε (αηηώλ) θαη ηνλ/ηελ ζύδπγν εθόζνλ ππάξρεη, ην/ηα εμαξηώκελα κέιε 

εηδνπνηνύληαη από ηνλ αηηνύληα, λα εηζέιζνπλ ζηελ πιαηθόξκα λα εηζέιζεη ζηελ πιαηθόξκα έσο ηηο 9/5, ώζηε λα 
δώζεη ηε ζπλαίλεζε γηα άξζε ηνπ απνξξήηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ εηζέιζεη εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο, 
ε αίηεζε αθπξώλεηαη.  

Όηαλ εηζέιζνπλ εκθαλίδεηαη ε «Λίζηα Αηηήζεσλ» όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ «Δηθόλα 38». Σηε ζπλέρεηα θαινύληαη λα 

επηιέμνπλ ην εηθνλίδην επεμεξγαζίαο « ». Γηα ηελ επηζθόπεζε παιαηόηεξσλ αηηήζεσλ, ην εμαξηώκελν κέινο 
δύλαηαη λα επηιέμεη ηελ επηινγή «Ναη» ζηελ «Δκθάληζε Ιζηνξηθνύ Αηηήζεσλ» θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη 

«Αλαδήηεζε». 

 
Δηθόλα 38 

 

Γηα ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, είλαη απαξαίηεηε ε αλάγλσζε ηνπ κελύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θαη 
ε απνδνρή ηεο Γήισζεο γηα ηελ Άξζε ηνπ Φνξνινγηθνύ θαη Τξαπεδηθνύ Απνξξήηνπ ηνπ εμαξηώκελνπ κέινπο. Γηα λα 

πξνρσξήζεη ζηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ην εμαξηώκελν κέινο επηιέγεη «Δλεκεξώζεθα», όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ 
«Δηθόλα 39». Σε πεξίπησζε πνπ ην εμαξηώκελν κέινο επηιέμεη «Δπηζηξνθή», ε αίηεζε δε δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε 
επόκελν ζηάδην. Η αίηεζε παξακέλεη ζε Καηάζηαζε Πξνόδνπ «Σπλαίλεζε Άξζεο Απνξξήηνπ Δμαξηώκελνπ Μέινπο». 
Τν εμαξηώκελν κέινο κπνξεί λα επαλέιζεη ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν θαη λα επηιέμεη «Δλεκεξώζεθα», ώζηε λα 

ζπκθσλήζεη ζηελ άξζε ηνπ Τξαπεδηθνύ θαη Φνξνινγηθνύ Απνξξήηνπ. 
 

 
Δηθόλα 39 

 

Σηε ζπλέρεηα ην εμαξηώκελν κέινο θαιείηαη λα επηβεβαηώζεη ηελ νξζόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαη θνξνινγηθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αλαθηεζεί από ηελ ΑΑΓΔ, θαζώο θαη ην ύςνο ηπρόλ θαηαζέζεσλ θαη επελδπηηθώλ πξντόλησλ 
εμσηεξηθνύ πνπ έρεη θαηαρσξήζεη εθ κέξνπο ηνπ ν αηηώλ θαη απεηθνλίδνληαη όπσο ζηελ «Δηθόλα 40». Δάλ ζπκθσλεί, 
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θαιείηαη λα επηιέμεη ην πεδίν πνπ δειώλεη όηη έρεη επζύλε γηα ηελ νξζόηεηα απηώλ. Τέινο θαιείηαη λα επηιέμεη ην 
εηθνλίδην «Υπνβνιή». 
 

 
Δηθόλα 40 

 


