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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Νίκης 5-7 
10180 Αθήνα 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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e-mail: press@minfin.gr 
 
Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Δελτίο Τύπου 
 
Ξεκινά ο 3ος κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με διευρυμένο 
πεδίο δικαιούχων και αυξημένη συνολική χρηματοδότηση 
 
 
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3867/Β/10-9-2020) η Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΓΔΟΥ 207/10-9-2020) σχετικά με 
τη «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 
2020». 
 
Με την Απόφαση αυτή ξεκινά από σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 η διαδικασία 
υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ). 
 
Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ το πεδίο των δικαιούχων είναι διευρυμένο και οι 
επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020. 
 
Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης έχει αυξηθεί, ώστε να ανέλθει 
περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ. Έτσι, η συνολική απευθείας στήριξη του Κράτους προς τις 
επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και μικρομεσαίες, μέσω των τριών κύκλων της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής, θα φθάσει τα 3,5 δισ. ευρώ. 
 

press@minfin.gr
http://www.aade.gr/mybusinesssupport
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Στον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις 
κάθε νομικής μορφής και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν 
φορολογική ταμειακή μηχανή, ενώ, για πρώτη φορά, δίνεται επίσης δυνατότητα συμμετοχής 
σε: 
 
- μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 
 
- ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς φορολογική ταμειακή μηχανή που 
δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο ή σε τομείς με έντονη εποχικότητα, οι οποίοι 
δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα εξαιτίας της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού κατά του 
μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο, 
 
- ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς φορολογική ταμειακή μηχανή, οι οποίες 
έχουν την έδρα τους σε περιοχές της Εύβοιας που τον περασμένο μήνα επλήγησαν από τη 
φυσική καταστροφή, ανεξαρτήτως κλάδου. 
 
Πιο αναλυτικά, η προαναφερθείσα ΚΥΑ προβλέπει ότι δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν: 
 
 
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί 
Λιμένων. 
 
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, 
καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους 
ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες: 
 
αα) Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή. 
 
Κατ’ εξαίρεση δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ατομικές επιχειρήσεις που 
δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 
2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, εφόσον: 
 
i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στον πίνακα 
που επισυνάπτεται στην ΚΥΑ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στον προαναφερθέντα πίνακα, 
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020, 
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ii) είτε έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης 
και Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ. 
 
ββ) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020. 
 
γγ) Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό 
προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την 
υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή. 
 
δδ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, 
κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, 
ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά 
κόμματα. 
 
Ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, παρέχεται η δυνατότητα να επωφεληθούν 
από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ, ακόμα και αν ήταν προβληματικές κατά την 
31η/12/2019, όπως είχε επιτραπεί και στον 2ο κύκλο του χρηματοδοτικού σχήματος. 
 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τον 3ο κύκλο της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
“myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 
2020. 
 
Με επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
υποβολής αιτημάτων, θα προσδιοριστούν ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης και 
άλλα σχετικά ζητήματα. 
 
The Capa Epsilon Business Support Team. ® 

B e   T  h  e  r  e .   B  e   E  v  e  r  y  w  h  e  r  e . 
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