
 

 

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου 

Αθηναίων» 
 
Η ΔΡΑΣΗ Η δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων, που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών. Στο πλαίσιο 
αυτό, η δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης 
(κεφάλαιο κίνησης). 

 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που 
νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Δήμου 
Αθηναίων 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 
 
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 
82.30 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
90.01 Τέχνες του θεάματος 
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 
91.02 Δραστηριότητες μουσείων 
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 
επισκεπτών 
91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 
93.29.19.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 
93.29.21 Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων "ήχος και φως" 
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

Ακολουθεί αποτύπωση σε χάρτη. (ΟΧΕ Δήμου Αθηναίων) 

 
 



 

 

 
 

 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ  

 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:  
 
 Να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης  

 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.  

 Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση  

 Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους (σε 
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας – ΕΜΕ).  

 Το άθροισμα των εξόδων για το έτος 2019, που προκύπτουν από τις 
κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 20.000 €  
 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  

 του συνόλου των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων  
 

 Εάν έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση, σε συναφή πρόσκληση της 
Περιφέρειας Αττικής που αφορά σε ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης, να 
δεσμευτούν ότι, αποδέχονται την ένταξή τους σε μία μόνο εκ των δύο.  

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

εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 10.000€ 
και μέγιστο τα 200.000€.  

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%. 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ Υποβολές από 28-1-2021 ως και 05-03-2021. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

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


