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Επιστρεπτέα Προκαταβολή – 
Διαδικασία και προϋποθέσεις 
επιστροφής των ενισχύσεων  

 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ,  για όλες τις ενισχύσεις 
(επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδότηση παγίων 
δαπανών και αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού) 
δόθηκε παράταση στην υποβολή των 
δικαιολογητικών έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 
Επίσης, το ποσό της ενίσχυσης δεν θα επιβαρύνεται με 
επιτόκιο, ενώ παρέχεται έκπτωση 15% για την εφάπαξ 
επιστροφή του επιστρεπτέου ποσού  πριν την 31η 
Δεκεμβρίου 2021. 
Το ποσό της επιστρεπτέας ενίσχυσης, θα επιστραφεί 
σε 60 δόσεις αντί των 40 που ίσχυε. 
 
Ποιο ποσό επιστρέφεται: 
 
α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη 
εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν 
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα 
έσοδα το 2019: 
 
αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, 
εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών 
και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης 
ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις 
αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση 
παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον 
τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του σχετικού 
άρθρου με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων 
(διατήρηση επιπέδου απασχόλησης). 

 

 

 

 
 

ββ) Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, 
εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις 
αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της 
επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 
70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών του 2019 και καταγράφει ζημίες προ 
φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση 
της παρ. 1 του σχετικού άρθρου της εκάστοτε 
απόφασης με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων 
(διατήρηση επιπέδου απασχόλησης). 
 
γγ) Επιστροφή ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για τις 
επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις υποπερ. 
αα και ββ και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της 
παρ. 1 του σχετικού άρθρου της εκάστοτε 
απόφασης με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων 
(διατήρηση επιπέδου απασχόλησης). 
 
β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη 
εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν 
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 
31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά 
ακαθάριστα έσοδα το 2019: 
 
αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, 
εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις 
αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της 
επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα 
έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 
2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ 
φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση 
της παρ. 1 του σχετικού άρθρου της εκάστοτε 
απόφασης με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων 
(διατήρηση επιπέδου απασχόλησης). Ειδικά οι 
εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να 
πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων. 
 
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
 
 
 
 
 
 
 



ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, 
για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην 
υποπερ. αα και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της 
παρ. 1 του σχετικού άρθρου της εκάστοτε απόφασης 
με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων(διατήρηση 
επιπέδου απασχόλησης). 
 
Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική 
χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου, για τις περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω, 
για τον υπολογισμό των εσόδων και της ζημίας του 
φορολογικού έτους 2020 λαμβάνεται υπόψη η χρήση 
που λήγει από τις 01/07/2020 έως και τις 30/06/2021. 
Για τον υπολογισμό των εσόδων του φορολογικού 
έτους 2019 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από 
τις 01/07/2019 έως και τις 30/06/2020. 
Για την πλήρωση των προϋποθέσεων των 
περιπτώσεων α και β το ύψος των εσόδων από 
πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει 
από τον κωδικό 500 της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος (Ε3) φορολογικού έτους 2019 και 2020, 
αντίστοιχα. 
Ο έλεγχος των προϋποθέσεων διενεργείται 
αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ. 
 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν 
αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν 
σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου 
ως και 2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτές έχουν 
οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε/13758/Α325/20.8.2021 (Β' 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε/13975/Α325/20.8.2021, Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/ 
Α325/18.8.2021 και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/ 
09.07.2021 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών, το επιστρεπτέο ποσό, δεν 
επιστρέφεται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι είναι το Eispraxis ; 
 

Το Eispraxis είναι ένα νέο σύστημα από την ΑΑΔΕ, 
το οποίο θα  επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των 
χρεών /   οφειλών  αφού θα αντλεί πληροφορίες για 
τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση 
κάθε οφειλέτη από άλλα πληροφοριακά 
συστήματα της ΑΑΔΕ όπως το Taxis, το Taxisnet, το 
Icisnet, το Elenxis αλλά και από το Κτηματολόγιο, 
ΓΕΜΗ και… τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών-
μελών της Ε.Ε. Επίσης, θα μπορεί να διασυνδεθεί με 
πιστωτικά ιδρύματα , το Εθνικό Ληξιαρχείο, 
Δημοτολόγιο, Δικαστικές αρχές, συμβολαιογρά-
φους κλπ. 
O ηλεκτρονικός φάκελος κάθε οφειλέτη θα 
ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο ενώ 
παράλληλα θα «παρακολουθούνται» όλοι όσοι 
εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση οφειλής όπως 

οφειλέτες, συν-υπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι 
εκπρόσωποι κλπ, ώστε να διαπιστώνεται η 
δυνατότητα πληρωμής των οφειλών και να 
προχωρούν ταχύτερα οι κατασχέσεις σε όσους δεν 
ρυθμίζουν τα χρέη τους.  
Επίσης, θα παρέχεται άμεση ενημέρωση για την 
επιβολή κατασχέσεων σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς, εισοδήματα και περιουσιακά 
στοιχεία των φορολογουμένων εφόσον δεν τηρούν 
τις προθεσμίες.  
 
Το Eispraxis θα παρέχει 
-αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, 
συμψηφισμού και συστήματος ρυθμίσεων και 
άμεση αυτοματοποίηση διαδικασιών με στόχο ένα 
πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών.                                                             
-Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης  
παρακολούθησης  ταυτότητας οφειλέτη και 
οφειλών. 
-Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και 
αυτοματοποίησης συμψηφισμών.            . 
-Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης 
ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και 
επιδόσεων. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: 

GR54 0172 0510 0050 5104 5781 111 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δοκιμάστε την πλατφόρμα     
e-learning της PALSO  
 
Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα 
πληκτρολογήστε: 

demo.io.palso-online.gr 

 
Για να εισέλθετε ως καθηγητής / καθηγήτρια 
χρησιμοποιήστε: 
Username: theteacher 
Password: DDeem0#1 
 
Για να εισέλθετε ως μαθητής / μαθήτρια χρησιμο-
ποιήστε: 
Username: thestudent 
Password: DDeem0#1 

 
 
 

Ανάμεσα σε άλλες επιλογές, επιλέξτε το Palso Demo Online για να εισέλθετε σε  

αίθουσες διδασκαλίας, το Moodle How to όπου υπάρχουν χρήσιμα video, το ΒΒΒ 

tutorial και άλλα. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι ανανεώσεις 
αδειών διδασκαλίας στις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 
✓Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή 
Επάρκειας (δεν χρειάζονται επικύρωση 
(εκτός τον πτυχίων που έχουν 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή)). 
✓Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού 
ιατρού (να έχει εκδοθεί εντός του 
προηγούμενου τριμήνου από την 
ημνια κατάθεσης)  
✓Γνωμάτευση ψυχιάτρου (να έχει 
εκδοθεί εντός του προηγούμενου 
τριμήνου από την ημνια κατάθεσης) 
✓Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
✓Αντίγραφο εκδοθείσας άδειας από τη 
αρμόδια Δ.Δ.Ε. 
✓Δήλωση του ν. 1599/1986  ότι δεν 
έχετε την ιδιότητα δημοσίου 
υπαλλήλου 
✓Βεβαίωση από τον ΕΟΠΠΕΠ για 
εμπρόθεσμη υποβολή (μέχρι 
30/08/2019) της αρχικής αίτησης για 
ανανέωση διδασκαλίας. 
 

 

Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη από τις 
επιχειρήσεις - εργοδότες, υπεύθυνης 
δήλωσης οικονομικών στοιχείων 
εργαζομένων που εντάχθηκαν στον 
μηχανισμό «Συν-εργασία» τον μήνα 
Νοέμβριο 2021 (Β' φάση) 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

ΣΙΚΞΓ ΑΧΑΪΑΣ 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ NOCN 

 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

του νομού Αχαΐας και το 2ο Σ.Δ.Ε. Πάτρας του 

Καταστήματος Κράτησης Αγίου Στεφάνου 

συμφώνησαν να συνεργαστούν για να 

υλοποιήσουν Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

δωρεάν Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας για 

επιλεγμένους κρατούμενους εκεί. 

Το εν λόγω πρόγραμμα με τον ενδεικτικό τίτλο “Η 

Γνώση Απελευθερώνει” θα πραγματοποιηθεί για 

πρώτη φορά την Εξεταστική Περίοδο Δεκεμβρίου 

2021 και πρόθεση των ως άνω συνεργαζόμενων 

φορέων είναι να διεξάγεται στο εξής ανελλιπώς σε 

όλες τις προσεχείς εξετάσεις Αγγλικής 

Γλωσσομάθειας του πιστοποιημένου 

Εκπαιδευτικού Οργανισμού NOCN. 

Οι Συνεργαζόμενοι Φορείς 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 

Μάνος Δημ. Μακρίδης 
 

Η Διευθύντρια του  2ου Σ.Δ.Ε. Πάτρας 

Αλεξάνδρα  Ι. Θεοδώρου 
 

  

 

 

 

.                                                                                                                          

«Προσεχώς» Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια  

ματιά! 

30 
Νοεμβρ. 

03 
Δεκεμβ. 

η γνώση 

απελευθερώνει! 


