
 

 

 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
«Επανεκκίνηση της Εστίασης» 

 
 
 

Η ΔΡΑΣΗ 
 
 

 
 

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του 

κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη 

στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Λήπτες της ενίσχυσης, είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.  
 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
 
 Ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.  
 Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.  
 Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με 

τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.  
 Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο 

έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως 
αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3.  

 Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος 
γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.  

 
 Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ  
 Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 

ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.  
 
 Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 

2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον 
κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 
(συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών 
λειτουργίας έτους 2019).  

 Η προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι πληρείται στην 
περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 
2020. 

  Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1η 
Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, δηλώνονται και συγκρίνονται οι κύκλοι 
εργασιών των χρήσεων 1.1.2019 - 31.12.19 και 1.1.20 – 
31.12.2020, όπως προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ 
των διαστημάτων αυτών.  

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ Η έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 14/05/2021 ως και 30/07/2021. 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=76&cs=


 

 

 

ΟΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να 

ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019. 

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 

2020 δίνεται μη επιστρεπτέα ενίσχυση που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε 

ποσοστό 7% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών 

(2019 ή 2020) όπως υπολογίζεται.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ποσό των 100.000€ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 330 εκατομμύρια ευρώ. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 

 
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι:  
- 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  
- 56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις  
- 56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης  
- 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών  
 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.  
 
Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων 
υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί έως 31.12.2021.  
Τούτο θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:  
 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας  

 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και  

 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών  

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος 
των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω. 

Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη 
επιστρεπτέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του 
εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται με τήρηση σειράς 
προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. 
 


