
 

 

Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή 
λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής 
ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 19 

 
 
Η ΔΡΑΣΗ Με την παρούσα δράση παρέχεται ενίσχυση υπό τη μορφή αποζημίωσης ύψους 

τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000€), με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων που 

κατά την χρονική περίοδο από 15.12.2020 έως 2.1.2021 απώλεσαν και τη 

δυνατότητα λειτουργίας υπό όρους κατά την εορταστική περίοδο και τον 

παραδοσιακά αυξημένο κύκλο εργασιών που σημειώνεται κατά τη διάρκειά της.  

 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους 

μορφή, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Να είχαν την 18.12.2020 εγκατάσταση σε τουλάχιστον μία εκ των παρακάτω 

περιοχών: 

α) Δήμος Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής  

β) Δήμος Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής  

γ) Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής  

δ) Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

ε) Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κάλυμνου της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, 

στ) Δημοτική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής 

Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

ζ) Τοπική Κοινότητα Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων της 

Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας. 

2. Να διέθεταν την 18.12.2020 ενεργό ΚΑΔ στους επιλέξιμους τομείς 

δραστηριότητας (ΚΑΔ)  

  



 

 

 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι οι: 

47.19 
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 

εκμετάλλευση περιπτέρου (47.19.10.02) 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 

υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.43 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου 

σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61 Λιανικό Εμπόριο Βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62 
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.63 
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα 



 

 

 

καταστήματα 

47.76 
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 

συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.78 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

96.02.

1 

Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού, εκτός από 

96.02.13.01 - υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας, 96.02.13.02 - 

υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος 

(ινστιτούτου καλλονής), 96.02.13.03 -υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού 

και 96.02.19.01 -υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ) 
 

 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 19.03.2021 και λήγει στις 

23.4.2021  
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