
 
 

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων 
ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής 

υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού 
 

 

1. Σκοπός της Δράσης 

Η Δράση έχει ως στόχο επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων 

από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης 
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής 
υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού. Το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις 

προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την προμήθεια πρώτων υλών 
ή/και υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. 

4.Επιδότηση 

-Έως 400.000 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 8% του ετησίου κύκλου 

εργασιών έτους 2019. 

-Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, 

εντός του 2020 ή εντός του 2021, υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος 

εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019, 2020 ή 2021) ως ο 

συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019, 2020 ή 2021) δια των 

αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019, 2020 ή 2021) επί 365 ή 

366. Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή 

Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 

8% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών 

όπως υπολογίζεται. 

- Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 ή 2020 αποδεδειγμένα δεν 

είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε 

είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που 

δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί του συνολικού 

ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020 ή 2021 

αντίστοιχα όπως οι όροι αυτοί προσδιορίστηκαν πιο πάνω . Για τον 

υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους εντός του 2020 ή 2021 

αντιστοίχως. 

2. Δικαιούχοι της Δράσης 

Οι παραπάνω επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους 
μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον 
έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 

o 56.21 

o 56.30.10.01 
o 56.30.10.09 έως 56.30.10.13 
o 82.30 
o 85.52.11 

o 93.13.10 
o 93.13.10.01 και 93.13.10.02 
o 93.29.11.03 
o 93.29.19.00 έως 93.29.19.05 

o 93.29.19.10 
Εξαιρουμένων των ΚΑΔ: 

o 93.29.19.06 έως 93.29.19.09 

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

παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021. 

• Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. 

• Να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό 
δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα 
μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του 

Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». 

• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 

4308/2014 

• Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ. 

• Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του 

έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον 
κύκλο εργασιών του 2019 

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) 

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ορισμός 

Προβληματικών Επιχειρήσεων της παρούσας 
πρόσκλησης είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και βάσει των 
οριζόμενων στην από 19.3.2020/C(2020) 1863 
Ανακοίνωση είτε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης 

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης 
προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής 
ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

• Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους 
θα αιτηθούν ενίσχυση. 

• Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα 

λάβει η λήπτρια επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση, 
συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει 
λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 
Ανακοίνωσης, όπως κάθε φορά ισχύει, με τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων 
και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως 
επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια 
κεφάλαια, σε συνολική ονομαστική αξία δεν υπερβαίνει 

το συνολικό ανώτατο όριο των 2.300.000 ευρώ ανά 
επιχείρηση. 

5. Προϋπολογισμός-Δράσης 

50 εκατ. Ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία 

κατανέμονται σε 46 εκατ. Ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 4 

εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις. 

6. Επιδοτούμενες δαπάνες 
 Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι 
επιλέξιμες από την 1η Ιανουάριου 2022. 
 

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει 
αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 
30.09.2022. 
 

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 1/1/2022- 30/09/2022.  
 

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των περιοδικών 
δηλώσεων των τεσσάρων (4) κωδικών που αναφέρονται παραπάνω. 
 

7. Ημερομηνία υποβολής-Αξιολόγηση 
 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 
16/03/2022 και ώρα 12:00  
 
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 

15/04/2022 και ώρα 15:00 
 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο 
της άμεσης διαδικασίας (FiFo) 

 

 


