
 

 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
“ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει σε  εφαρμογή τον μηχανισμό επιστρεπτέας προκαταβολής 

στις επιχειρήσεις, που συνίσταται στην ολική ή μερική επιστροφή της στο κράτος τα επόμενα 

χρόνια και δεν σχετίζεται με την προκαταβολή του φόρου εισοδηματος της χρήσης 2019. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Δικαιούχοι για υποβολή αίτησης με ρήτρα μη απόλυσης εργαζομένων είναι:  

• Οι επιχειρήσεις κάθε μορφής και κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες απασχολούν έως 500 

εργαζόμενους, με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην χώρα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του 

κορωνοϊού COVID -19. 

• Eπιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019,  

αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές λόγω του κορωνοϊού και δεν έχουν 

προηγούμενη ενίσχυση, η οποία να έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

• Eπιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού DeMinimis και δεν έχουν  

εξαντλήσει το όριο 200.000 Ευρώ, για την τριετία 2018 - 2020, το οποίο αναμένεται μετά από 

εισήγηση της Κυβέρνησης να αυξηθεί στα 500.000 Ευρώ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Συνίσταται στην χρηματοδοτική ή δανειοδοτική ενίσχυση επιστρεπτέα, εν μέρει ή συνολικά με τη 

μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Το ύψος της ενίσχυσης συνολικά για όλες τις 

επιχειρήσεις ανέρχεται σε 1 δισ. Ευρώ. 

Η επιλεξιμότητα αφορά στην τρέχουσα κατάσταση, σε σύγκριση με την προγενέστερη και γίνεται 

με τη χρήση τυποποιημένης εφαρμογής, με βάση φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς 

δείκτες. Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης τυποποιημένα. 

Η ενίσχυση μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να 

ξεπεράσει το ποσό των 500.000 Ευρώ, ανά επιχείρηση. 

 Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε (5) έτη. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο 

χάριτος και η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις. 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην εφαρμογή 

www.aade.gr/mybusinesssupport έως την 10.4.2020, με ενδεχόμενη παράταση. 
 

http://www.aade.gr/mybusinesssupport
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