
 

 
Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόµενων από την Πανδηµία Τουριστικών 

Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

1. Σκοπός της ∆ράσης 

Η ∆ράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του 
τουριστικού κλάδου µετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και 
ενόψει της επίσηµης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 
2021 υπό το καθεστώς της πανδηµίας της νόσου COVID-19. Η 
στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγµατοποιηθεί µε την παροχή 
επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονοµικής 

δραστηριότητάς τους, µέσω της µη επιστρεπτέας ενίσχυσης µέρους 
του κεφαλαίου κίνησης. 

4.Επιδότηση 
 

-Έως 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση µε διακριτό ΑΦΜ 

-Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική µη επιστρεπτέα 

επιχορήγηση υπό µορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να 

ανέλθει κατά µέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις µε 

επιλέξιµο ΚΑ∆ στην κατηγορία 55 και 2,5% για επιχειρήσεις µε 

άλλον επιλέξιµο ΚΑ∆ του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 

2019. 

-Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 

2019 ή εντός του 2020 η µη επιστρεπτέα ενίσχυση δύναται να 

ανέλθει κατά µέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα µε την 

επιλέξιµη δραστηριότητα του ανηγµένου κύκλου εργασιών του 

έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). 

-Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε 

κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγµένα δεν είχαν έσοδα από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, 

αποδίδεται συνολική µη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται 

να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα µε την επιλέξιµη 

δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανηγµένου Κύκλου 

Εργασιών του έτους 2020. 

2. ∆ικαιούχοι της ∆ράσης 

 

Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή και 

ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε µορφής, τουριστικά 

πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, 

των οποίων οι ΚΑ∆ περιλαµβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση. 

 

Επισηµαίνεται ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν δύναται να 

χρησιµοποιηθεί για την ίδρυση νέας τουριστικής εγκατάστασης, 

καθώς η επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης δίνεται µόνο ως µέτρο 

αντιµετώπισής των συνεπειών της υγειονοµικής κρίσης. 

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

 

 Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών µέχρι την 31.12.2020 και 
να λειτουργούν νόµιµα 

 Να έχουν συµπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ µισθωτής 
εργασίας κατά το έτος 2019. Η προϋπόθεση τεκµαίρεται ότι 
πληρούται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που 
συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που 
κατά το έτος 2019 αποδεδειγµένα βρίσκονταν σε 

κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους. 

 Να έχουν µέχρι την 31.12.2020 ως κύριο κωδικό 
δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας µε τα µεγαλύτερα 

έσοδα έναν από τους επιλέξιµους ΚΑ∆ του Κεφαλαίου 6: 
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Συγκεκριµένα, 
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 
Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. 
Για επιχειρήσεις µε έναρξη εργασιών εντός του 2020, καθώς 

και για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό 
στάδιο στο έτος 2019, 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 τους κατά το 
έτος 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση µε τον 
κύκλο εργασιών του 2019. 

 Να υποβάλουν µία Αίτηση Χρηµατοδότησης ανά ΑΦΜ και 
µόνο για έναν επιλέξιµο Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας, για 
το σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας που 
διαθέτουν ή των λοιπών  τουριστικών δραστηριοτήτων τους. 

 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  

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

5. Προϋπολογισµός-∆ράσης 

 

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

οποία κατανέµονται σε 300 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. 

Η ∆ράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

από εθνικούς πόρους. 

 

6. Επιδοτούµενες δαπάνες 
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 1η 
Απριλίου 2021. 
 
Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να 
έχει αναλωθεί από την ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας 
δαπανών έως 31.12.2021. Αυτό θα αποδεικνύεται βάσει των 
Κωδικών: 

 
361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας 
363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) 
364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 
365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α 
των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την 
περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. 

 
Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα 
∆ράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσµατος των 
ποσών των  τεσσάρων (4) κωδικών. 

7. Ηµεροµηνία υποβολής-Αξιολόγηση 
 

Ηµεροµηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής 16/6/2021 
  

Ηµεροµηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 29/9/2021 και 
ώρα 17:00 
 
Άµεση αξιολόγηση 

 


