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ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Επιμέλεια 
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Χρηστικοί πίνακες για όλα τα πλαίσια της επιστρεπτέας προκαταβολής 

Πρώτη ανάρτηση 29-01-2021 

Ανανέωση 22-2-2021 

 

Πότε επιστρέφεται και ποια είναι η περίοδος χάριτος 

  

  
Περίοδος 

χάριτος έως 
Επιστροφή 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή Ι 

31η Δεκεμβρίου 

2021 

Σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές 

μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών 

καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙ 

31η Δεκεμβρίου 

2021 

Σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές 

μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών 

καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙΙ 

31η Δεκεμβρίου 

2021 

Σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές 

μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών 

καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή IV 

31η Δεκεμβρίου 

2021 

Σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές 

μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών 

καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή V 

 31η 

Δεκεμβρίου 

2021 

Σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές 

μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών 

καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα 

 

 

Προϋποθέσεις  για την επιστροφή μειωμένου κατά 30%, 40% ή 50% του 

ποσού της ενίσχυσης 

  

  Επιστρέφεται μειωμένη κατά 40% 
Επιστρέφεται 

μειωμένη κατά 30% 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή Ι 

Εφόσον οι επιχειρήσεις που 

απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 

2020 περισσότερους από 20 

εργαζόμενους,  διατηρήσουν κατά μέσο 

όρο τον αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 

2020, βάσει των στοιχείων του 

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η 

Μαρτίου 2021.* 

Εφόσον ο κύκλος 

εργασιών της 

επιχείρησης, ένα έτος 

μετά τη λήψη της 

ενίσχυσης, είναι 

μειωμένος κατά 70% ή 

παραπάνω σε σχέση με 

το ύψος του κύκλου 

εργασιών αναφοράς της 

παρ. 10 και 11 της 

απόφασης ΓΔΟΥ 

94/2.5.2020 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙ 

Εφόσον οι επιχειρήσεις που 

απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 

2020 περισσότερους από είκοσι (20) 

εργαζόμενους,  διατηρήσουν κατά μέσο 

όρο τον αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολούσαν κατά την 1η Ιουνίου 

Εφόσον ο κύκλος 

εργασιών της 

επιχείρησης, ένα έτος 

μετά τη λήψη της 

ενίσχυσης, είναι 

μειωμένος κατά 70% ή 

https://www.taxheaven.gr/circulars/32982/gdoy-94-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/32982/gdoy-94-2020


2020, βάσει των στοιχείων του 

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η 

Ιουνίου 2021.* 

παραπάνω σε σχέση με 

το ύψος του κύκλου 

εργασιών αναφοράς της 

παρ. 10 και 11 της 

απόφασης ΓΔΟΥ 

148/3.7.2020 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙΙ 

Εφόσον οι επιχειρήσεις που 

απασχολούσαν την 1η Αυγούστου 

2020 περισσότερους από είκοσι 

(20) εργαζόμενους, διατηρήσουν 

κατά μέσο όρο τον αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολούσαν κατά 

την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των 

στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως 

και την 1η Αυγούστου 2021.** 

Εφόσον ο κύκλος 

εργασιών της 

επιχείρησης, ένα έτος 

μετά τη λήψη της 

ενίσχυσης, είναι 

μειωμένος κατά 70% ή 

παραπάνω σε σχέση με 

το ύψος του κύκλου 

εργασιών αναφοράς της 

παρ. 10 και 11 της 

απόφασης ΓΔΟΥ 

233/11.10.2020 

  Επιστρέφεται μειωμένη κατά 50% 

  Επιστρέφεται μειωμένη κατά 40%   

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή IV 

Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν 

επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου 

απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021 

Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου 

απασχόλησης η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από 

την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το 

επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, 

βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που 

το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η 

Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 

1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, 

η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 

2020 έως την 31 Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που 

είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. *** [ΓΔΟΥ 281/13.11.2020] 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή V 

Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν 

επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου 

απασχόλησης έως την 30η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου. 

 Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου 

απασχόλησης η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 

1η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο 

απασχόλησης που είχε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, βάσει των 

στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο 

απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 

είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, 

βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση 

υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 

30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η 

Μαρτίου 2020. **** [ΓΔΟΥ 19/2021] 

 

* Για την πλήρωση της προϋπόθεσης, από τον αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 31η Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις 

συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/33658/gdoy-148-3-7-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33658/gdoy-148-3-7-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34461/gdoy-233-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34461/gdoy-233-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34783/gdoy-281-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/35499/gdoy-19-2021


** Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση 

την 1η Αυγούστου 2020 είναι υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε την 1η 

Μαρτίου 2020, η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται εφόσον διατηρήσει κατά μέσο 

όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020, 

βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Αυγούστου 2021. Για 

την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής, από τον αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 1η 

Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα 

συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και 

οι οικειοθελείς παραιτήσεις 

 

***  Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η 

επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά 

περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, 

οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. 

  

**** Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η 

επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά 

περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, 

οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. 

 

  

 

Υποχρέωση δικαιούχων για διατήρηση προσωπικού 

  

  Χρόνος διατήρησης θέσεων εργασίας 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή Ι 

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η 

Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων 

του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙ 

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η 

Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που 

απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων 

του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.  

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙΙ 

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η 

Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον 

αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η 

Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που 

απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 είναι 

υψηλότερος από αυτόν που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 

2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η 

επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Αυγούστου 

2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Μαρτίου 2020. 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή IV 

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η 

Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το 

επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, 

βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση 

που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η 

Σεπτεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 

1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η 

Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο 

απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. 



Επιστρεπτέα 

προκαταβολή V 

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η 

Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο 

απασχόλησης που είχε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, 

βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε 

περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση 

κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που 

είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του 

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει 

από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το 

επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. 

 

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, 

εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις 

συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. 

 

 

Χρόνος προσκόμισης δικαιολογητικών  (Σημ. αναμένονται νέες οδηγίες 

από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Οικονομικών για το που και πως θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται παρακάτω) 

 

  

  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Επιστρεπτέα προκαταβολή Ι 
30η Ιουνίου 2021 - (ΓΔΟΥ 94/2020 (άρθρο 9 παρ. 

2) 

Επιστρεπτέα προκαταβολή 

ΙΙ 

30η Ιουνίου 2021 - (ΓΔΟΥ 148/2020 (άρθρο 11 

παρ. 2) 

Επιστρεπτέα προκαταβολή 

ΙΙΙ 

30η Ιουνίου 2021 - (ΓΔΟΥ 233/2020 (άρθρο 

10 παρ. 2) 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή IV 

30η Ιουνίου 2021 - (ΓΔΟΥ 281/2020 (άρθρο 

10 παρ. 2) 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή V 

30η Ιουνίου 2021 - (ΓΔΟΥ 19/2021 (άρθρο 11 παρ. 

2) 

 

 

 

Δικαιολογητικά 

 

Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, 

οφείλει να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως το χρόνο που αναφέρεται 

στον ως άνω πίνακα. 

  Δικαιολογητικά   

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή Ι 

Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της 

επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η 

επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα 

με την νομική μορφή και το είδος 

βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με 

τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του 

Παραρτήματος Ι «Ορισμός 

Προβληματικής Επιχείρησης»: 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το 

ήμισυ του εγγεγραμμένου της 

Δεν απαιτούνται στην 

περίπτωση 

ανεξάρτητων ατομικών 

επιχειρήσεων. 



κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών, 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το 

ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως 

εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 

εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών. 

  

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙ 

Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της 

επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η 

επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα 

με την νομική μορφή και το είδος 

βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με 

τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του 

Παραρτήματος Ι «Ορισμός 

Προβληματικής Επιχείρησης»: 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το 

ήμισυ του εγγεγραμμένου της 

κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών, 

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το 

ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως 

εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 

εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων 

ζημιών. 

Δεν απαιτούνται στην 

περίπτωση 

ανεξάρτητων ατομικών 

επιχειρήσεων, καθώς 

και στην περίπτωση 

των μικρών και πολύ 

μικρών 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙΙ 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή IV 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή V 

  

  Επιπλέον δικαιολογητικά 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή Ι 

- Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να 

βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 

- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν 

υψηλότερος του 7,5 και 

- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) ήταν κάτω του 

1,0. 

  

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για 

πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη 

υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση 

  

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙ 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙΙ 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή IV 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή V 

 

Σημείωση - Οι επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή δυνάμει 

του Κανονισμού de minimis δεν έχουν υποχρέωση υποβολής 

δικαιολογητικών. 

 

 

 

 

Χρόνος συμπλήρωσης εσόδων 

  

  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή Ι 

Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων 

συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα 

έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του 

επόμενου μήνα. Α.1076/2020 

https://www.taxheaven.gr/circulars/32706/a-1076-2020


Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙ 

Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, 

συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα 

έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη 

δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή ΙΙΙ 

Για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, οι 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, 

συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα 

έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη 

δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα. ΓΔΟΥ 207/2020 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή IV 

Για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, 

ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον 

κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά 

περίπτωση. Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την 

επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και 

Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές 

υποβληθούν. ΓΔΟΥ 392/2020 

Επιστρεπτέα 

προκαταβολή V 
- 

 

  

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/35034/gdoy-392-2020

