
 

 

Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την 
πανδημία 

 

 

Η ΔΡΑΣΗ 

Η δράση αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη Δυτική 
Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας 
επιχορήγησης. 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που 
νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχαν κατά το έτος 2019 
κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 5.000€ και μικρότερο ή ίσο των 300.000€ 
και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Κατηγορία Επιχειρήσεων Α: Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων 
(Ελεύθεροι Επαγγελματίες, εξαιρουμένων των μισθωτών με παράλληλη 
δραστηριότητα) με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι 
είναι μέλη στο αντίστοιχο επιστημονικό επιμελητήριο ή Σύλλογο 
Δημοσίου Δικαίου της ειδικότητας τους. 

 Κατηγορία Επιχειρήσεων Β1: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων 
έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 5.000€ και μικρότερο των 15.000€. 

 Κατηγορία Επιχειρήσεων Β2: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων 
έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 15.000€ και μικρότερο των 50.000€. 

 Κατηγορία Επιχειρήσεων Β3: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων 
έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 50.000€. 

Το συνολικό ποσό εξόδων προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών του εντύπου 
Ε3 της χρήσης 2019: 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485. 

 
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Στο πλαίσιο της Δράσης χορηγείται μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση, με τη 

μορφή κεφαλαίου κίνησης ίσο με: 

 500€ για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α 
 1.000€ για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β1 
 3.000€ για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β2 
 5.000€ για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β3 

 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το διάστημα από 09/08/2020 

έως και 25/09/2021. 



 

 
 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες: 

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2020  
3. Να μην τους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
«Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» 
4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι να μην έχουν λάβει ή να μην λάβουν χρηματοδότηση 
από τις παρακάτω δράσεις: 
 Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία 

τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας 
 Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια 

πρώτων υλών 
 Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων – παιδότοπων 

5. Να έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 σε 
σχέση με αυτόν του έτους 2019. 
6. 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 1/1/2020 και έως την ημέρα 
υποβολής της πρότασης. 
7. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων 
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: 
 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 
 Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών 
 Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του Π.Δ. 284/1993 
 Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες και Ιδρύματα 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 20.000.000€. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

 
 

 

Το καταβληθέν ποσό θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 ή 2022. Τούτο 
θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του αντίστοιχου έτους. Το συνολικό αίτημα 
ελέγχου υποβάλλεται από την ημερομηνία ένταξης και έως την 31/03/2022. 


