
 

 
Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προµήθεια Πρώτων Υλών 

- Επανεκκίνηση Εστίασης 

 

1. Σκοπός της ∆ράσης 

Η ∆ράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜµΕ και Μεγάλων 
Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη µετά την 
επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της 
πανδηµίας της νόσου COVID-19,  µε την προµήθεια πρώτων 
υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους 

4.Επιδότηση 
-Έως 100.000 ευρώ. 

 

-Σε κάθε επιχείρηση µε διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική µη 

επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό µορφή Κεφαλαίου Κίνησης που 

δύναται να ανέλθει κατά µέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου 

κύκλου εργασιών έτους 2019. 

 

-Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 

2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική µη επιστρεπτέα ενίσχυση 

υπό µορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά 

µέγιστο σε ποσοστό 7% του ανηγµένου κύκλου εργασιών του έτους 

έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). Ο ανηγµένος κύκλος εργασιών 

του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) υπολογίζεται ως ο 

συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθµό 

ηµερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί  365 ή 366 

αντιστοίχως. 

2. ∆ικαιούχοι της ∆ράσης 

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, οι 

οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από 

τους ακόλουθους ΚΑ∆ (Περιλαµβάνονται όλοι οι ΚΑ∆ της κάθε 

υποκατηγορίας): 

 56.10: ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και 

κινητών µονάδων εστίασης, 

 56.21: ∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για 

εκδηλώσεις, 

 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης, 

 56.30: ∆ραστηριότητες παροχής ποτών. 

3.Βασικές Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών µέχρι την 31.12.2020. 

 Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό 
δραστηριότητας µε τα µεγαλύτερα έσοδα έναν από τους 

επιλέξιµους ΚΑ∆ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις µε έναρξη 
εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει 
του ΚΑ∆ µε τα µεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός 
αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 του 
φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 
2020. Για επιχειρήσεις µε έναρξη εργασιών εντός του 

2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑ∆ 
δραστηριότητας. 

 Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 
4308/2014. 

 Να είναι υπόχρεες υποβολής ∆ηλώσεων ΦΠΑ. 

 Να παρουσιάζουν µείωση του κύκλου εργασιών του έτους 
2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση µε τον κύκλο 

εργασιών του 2019. 

 Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει µία Αίτηση 
Χρηµατοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων 
εστίασης που διαθέτει. 

 Να µην αποτελούν προβληµατικές επιχειρήσεις  είτε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2019 είτε πριν τη χορήγηση της 
Ενίσχυσης.(Με εξαίρεση τις πολύ µικρές ή µικρές επιχειρήσεις που 

δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του 
εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (ή έχουν 

λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει 
τη σύµβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της 
παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει 

ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας 

πρόσκλησης). 

 Να µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 
1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137). 

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συµβάσεις δικαιόχρησης 

(franchise), µε την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του 

δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση 

χρηµατοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης 

ως προς το αν αποτελούν συνδεδεµένες µεταξύ τους επιχειρήσεις, 

προκειµένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσµετρώνται 

για τον έλεγχο της σώρευσης 

5. Προϋπολογισµός-∆ράσης 

330 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα 

οποία κατανέµονται σε 280 εκατ. ευρώ για Μικροµεσαίες 

Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις. 

Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των 

θετικά αξιολογηµένων αιτήσεων χρηµατοδότησης. 

6. Επιδοτούµενες δαπάνες 
Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προµήθεια πρώτων υλών 
είναι επιλέξιµες από την 1η Απριλίου 2021 και µετά. 
Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την 
προµήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την 

ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών έως 31.12.2021. 
Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών: 

 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας 
 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) 

και 
 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 

των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την 

περίοδο 1/4/2021-31/12/2021. Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που 
αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% 
 
Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των 
δράσεων µη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν 
από την πανδηµία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό των 
επιχορηγήσεων από την παρούσα ∆ράση και τις αναφερόµενες 
∆ράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισµα των ποσών 
που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών 
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021. 

7. Ηµεροµηνία υποβολής-Αξιολόγηση 
 
Ηµεροµηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 14 
Μαΐου 2021 και ώρα 10:00  
 
Ηµεροµηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30 
Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 
 

 
Άµεση αξιολόγηση 

 


