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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Την Μεγάλη Εβδομάδα η πληρωμή των δικαιούχων.
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος της
υποβολής αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή 7 και σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι
πληρωμές των δικαιούχων αναμένεται να γίνουν μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα.
Σε αυτόν τον κύκλο το κονδύλι είναι αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη Επιστρεπτέα
Προκαταβολή, καθώς ο τελικός λογαριασμός θα φτάσει το 1 δις. ευρώ από 500 εκατ. που ήταν.
Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροι σε σχέση με την επιστρεπτέα 6, όπου βρέθηκαν
οι 6 στους 10 εκτός λίστας.
Και σε αυτόν τον κύκλο όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση θα μάθουν τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι θα περιλαμβάνει και νέους
δικαιούχους, όπως επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά τον Δεκέμβριο του 2019 και δεν είχαν πάρει ποτέ
ξανά Επιστρεπτέα.
Αντίθετα, βέβαιο είναι ότι και από αυτόν τον κύκλο θα αποκλειστούν επιχειρήσεις οι οποίες το 2020
είχαν έστω και 1 ευρώ αύξηση τζίρου έναντι του 2019.
Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που
πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ.
Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο
1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον
μαθηματικό τύπο.

Θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά
μέτρα και πλήττονται άμεσα (οι οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του
λιανεμπορίου), 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με
έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.
Η επιλογή των δικαιούχων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 θα γίνει με βάση την πτώση του τζίρου
της επιχείρησης την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021. Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό
τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως το τέλος Αυγούστου 2021, ενώ το υπόλοιπο
50% θα επιστραφεί σε 60 δόσεις από το 2022.

