
 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 

 
 

Η ΔΡΑΣΗ 
 
 
 
 

Η δράση αφορά τη στήριξη της λειτουργίας των επιλέξιμων επιχειρήσεων του 
τουριστικού κλάδου με τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας για την 
επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας 
ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης αυτών. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: 

 Νόμιμη λειτουργία. 
 Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020. 
 Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το 

έτος 2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι 
πληρείται για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 και για 
τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε 
κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.  

 Να έχουν μέχρι την 31.12.2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή 
κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους 
επιλέξιμους ΚΑΔ. Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών 
πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 καθώς και 
για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 
2019, 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. 

 Η προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση 
επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του 2020, καθώς και στην περίπτωση 
επιχειρήσεων που κατά το 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε 
κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.  

 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).  

 Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 
Ιουνίου, συγκρίνονται οι κύκλοι εργασιών των χρήσεων 1.1.2019-31.12.19 και 
1.1.2020–31.12.2020, όπως προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των 
διαστημάτων αυτών.  



 

 

ΟΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000€ ανά ΑΦΜ. 

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό 

μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% 

για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και 2,5% για 

επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019, 

όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της 

επιχείρησης αυτής.  

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

2020, υπολογίζεται ο ανοιγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών 

(2019 ή 2020) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των 

αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως. 

Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που 

δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την 

επιλέξιμη δραστηριότητα του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης 

εργασιών (2019 ή 2020) όπως υπολογίζεται.  

Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο 

και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που 

δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη 

δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανοιγμένου Κύκλου Εργασιών του 

έτους 2020. Για τον υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή 

ανοιγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους 

(πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 2020 μετά την ολοκλήρωση του 

κατασκευαστικού σταδίου.  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός αφορά: 

 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (300 εκατομμύρια ευρώ) και  

 μεγάλες επιχειρήσεις (50 εκατομμύρια ευρώ)  

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ 

 
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 
Τετάρτη 16/06/2021 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 29/9/2021. 
 
 
 



 

 
 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.  

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί 

από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών 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  

▪ 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α  

 

των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 

1/4/2021 – 31/12/2021. Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην 

παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών 

των τεσσάρων (4) κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.  

 

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει 

καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των 

Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για 

το ίδιο διάστημα, η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του 70% του 

αθροίσματος δηλωθέντων ποσών στους ανωτέρω Κωδικούς, θα αναζητείται ως 

αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.  

 

3. Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των δράσεων μη 

επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-

19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το 

συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις 

αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των 

ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών 

περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.  

4. Η δικαιούχος επιχείρηση, θα πρέπει στο έτος 2021 να απασχολήσει 

Προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Τούτο θα 

αποδεικνύεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την 

επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 


