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(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7046/30.08.2022 Ερώτηση και την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 3240/31.08.2022 Αναφορά.

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7046/30.08.2022 Ερώτησης και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
3240/31.08.2022 Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε ότι:

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των 
επαγγελματιών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, υλοποίησε 
δέσμη μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων που προκάλεσε στην οικονομία η εμφάνιση και 
διάδοση της COVID-19. 

Στα ανωτέρω μέτρα περιλαμβάνεται και το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο είχε 
ως σκοπό την ενίσχυση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, ιδίως των μικρομεσαίων (ΜΜΕ), που έχουν 
πληγεί λόγω της κρίσης της πανδημίας κατά τους μήνες Μάρτιο 2020 έως Μάρτιο 2021 (επιμέρους 
διαστήματα ανά κύκλο), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες υπουργικές αποφάσεις, σημειώνονται 
τα εξής: 

Το μέτρο αφορούσε στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους, το οποίο, πληρουμένων 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων, επιστρέφεται εν μέρει στο κράτος. Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς επτά (7) 
κύκλοι Επιστρεπτέας Προκαταβολής και έχουν χορηγηθεί συνολικά περίπου 8,3 δισ. ευρώ σε 605.586 
δικαιούχους.

Με την έκδοση σχετικών Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με 
αριθ. ΓΔΟΥ 1049/2021 (Β΄ 5303), ΓΔΟΥ 1054/2021 (Β’ 5305), ΓΔΟΥ 1051 (Β’ 5306), ΓΔΟΥ 1053/2021 
(Β’ 5307) ΓΔΟΥ 1050/2021 (Β’ 5308) μειώθηκε το ποσοστό επιστροφής όλων των κύκλων της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων κάθε επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων, που προβλεπόταν σε 
κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των κάτωθι ποσοστών 
της ενίσχυσης:



α)  Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν 
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα 
έσοδα το 2019:
• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης 
ξεπερνά το 70%, σε σχέση με το 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
• 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης 
ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70%, σε σχέση με το 2019, και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων 
ή
• 50% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.
β)  Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για 
επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή 
έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019: 
• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης 
ξεπερνά το 30%, σε σχέση με τα έσοδα του 2019, και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων ή
• 33,3% της ενίσχυσης, για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα, οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης 
αυξήθηκαν σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, ενώ με σχετικές Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονομικών και Επενδύσεων & Ανάπτυξης με αριθ. ΓΔΟΥ 53/2022 (Β’ 3878), ΓΔΟΥ 55/2022 (Β’ 3879), 
ΓΔΟΥ 58/2022 (Β’ 3881) και ΓΔΟΥ 57/2022 (Β’ 3882) δόθηκε η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, που δεν 
είχαν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να τα υποβάλουν μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022 
και να μπορέσουν να τύχουν όλων των ανωτέρω διευκολύνσεων. 

Επιπλέον, με την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με αριθ. ΓΔΟΥ 
60/2022 (Β’ 4092), ειδικά για την περίπτωση, που τα προς επιστροφή ποσά βεβαιώνονται μετά την 25η 
Ιουλίου 2022, προβλέφθηκε ότι η πρώτη και η δεύτερη μηνιαία δόση καθίστανται καταβλητέες την 31η 
Αυγούστου 2022, ενώ η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας 
ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει εφόσον η εφάπαξ καταβολή 
πραγματοποιείται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2022.

Τέλος, με την έκδοση σχετικής απόφασης (Β’ 4603) δόθηκε παράταση για την υποβολή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. 

Επιπλέον, προβλέφθηκε ότι για δικαιούχους που η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού 
ολοκληρώνεται μετά την 15η Ιουλίου 2022 και  
α) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις 
που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 
μήνα από το μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί με την τρέχουσα δόση αυτού, ενώ
β) εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις 
που προηγούνται της βεβαίωσης, καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα 
που πραγματοποιείται η βεβαίωση.

Παράλληλα, για τους ως άνω δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του 
επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της 



ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον η εφάπαξ καταβολή πραγματοποιηθεί έως και τις αντίστοιχες ημερομηνίες 
καταβολής και εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο ως και την 23η 
Σεπτεμβρίου 2022, με την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων των σχετικών αποφάσεων. 

                                                                    
        Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

     
             
              ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Καλογιάννης Σταύρος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ζουράρης Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γεώργιος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χρηστίδου Ραλλία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως              
3. Υπηρεσία Συντονισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φ. ΜΑΝΙΜΑΝΗ Μ. ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΥ Σ.ΛΙΝΑΡΑ Π. ΠΑΓΩΝΗ
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