
 

 

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
τον COVID-19 στα Ιόνια Νησιά 

 

Η ΔΡΑΣΗ 
 
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια 
χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της 
επιχείρησης του έτους 2019, από 3.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 
30.000€ (μέγιστο).  

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

 
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που 

νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων . Οι βασικές προϋποθέσεις 

συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 

 

 Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων . 

 Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019. 

 Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα 

μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να 

δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως 

την ημέρα υποβολής της πρότασης. 

 Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. 

 Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να 

ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 6.000€  

 

 των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης  

 των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης  

 του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών 

 του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την 

επιχείρηση 

 του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που 

απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες)  

 Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα  

 

 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές 

επιχειρήσεων: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, 

Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως 

ισχύει, Συνεταιρισμός  Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 

4194/2013, Κοινωνία Αστικού Δικαίου.  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 
14.000.000 €.  

 



 

 

 

 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των 

εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και 

μέγιστο τα 30.000€.  

 

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) 

προκύπτουν από το άθροισμα:  

 των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης 

 των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης 

 του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών 

 του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την 

επιχείρηση 

 του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που 

απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες) 

 Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα  

 

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια 

χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών 

των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 

181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.  

 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 30.000€, η αναλογούσα 

δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 3.0000€, ενώ σε περίπτωση που το 

αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 3.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην 

Δράση.  

 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ 

 
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται το διάστημα από 
08/10/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 29/10/2020.  
 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

 

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. 

Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021 στο οποίο θα πρέπει 

να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός 

του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης, ποσά τα οποία αθροιστικά ΔΕΝ θα 

υπολείπονται του καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης. Σε περίπτωση που κατά 

τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι 

φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά 

μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα 

αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.  


