
 

 

 

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» 

 

Προϋπολογισµός: 340.000.000 (340 εκ. € ) 

Ποσοστό Ενίσχυσης: 7% επί του κύκλου εργασιών της χρήσης 2019 ή 2020 

Ποσό Μη επιστρεπτέας Ενίσχυσης: Δωρεάν κεφάλαιο Κίνησης έως 100.000 € 

Ηµεροµηνία  Υποβολής: Σε αναµονή ανακοίνωσης  έως 31/07/2021 
 
Πλεονεκτήµατα: 

1. Ποσό ΜΗ επιστρεπτέας ενίσχυσης (Κεφάλαιο Κίνησης) έως 100.000 € 
2. Δεν υπάρχει παρακράτηση λόγω οφειλών 
3. Γρήγορη εκταµίευση 
4. Αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης 
5. Το ποσό που θα εισπραχθεί δεν συνυπολογίζεται στο κανόνα De Minimis 
6. Επιλέξιµες οι επιχειρήσεις Franchise 
7. Επιλέξιµα ΟΛΑ τα µεγέθη επιχειρήσεων 

 

 
Ποιούς Αφορά 
 

 
Οι Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νοµική τους 
µορφή, που νοµίµως λειτουργούν στη χώρα και οι οποίες πρέπει:  
 

1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών µέχρι τις 31.12.2020. 
2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας µε τα 

µεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιµους ΚΑΔ  
3. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ 
4. Να παρουσιάζουν µείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 
τουλάχιστον 30% σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του 2019.  

5. Να λειτουργούν νοµίµως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση 
6. Επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό το καθεστώς FRANCHISE να µην αποτελούν 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις µε τον δικαιοπάροχο του δικαιώµατος δικαιόχρησης 
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Επιλέξιµοι ΚΑΔ:  
 
-56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης 
Περιλαµβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10 
 

-56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
Περιλαµβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21 
 

-56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης 
Περιλαµβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20 
 

-56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών 
Περιλαµβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30 

 
 

  Στοιχεία µεγέθους επιλέξιµων επιχειρήσεων 
 
Δικαίωµα υποβολής έχουν ΟΛΑ τα µεγέθη των επιχειρήσεων  
 

Τύπος Επιχείρησης Απασχολούµενοι (ΕΜΕ) Κύκλος Εργασιών ( € ) Ισολογισµός Σύνολο ( € ) 

Μεγάλη 249 και πάνω >50 εκατ. ή >43 εκατ. 

Μεσαία 50 - 249 ≤ 50 εκατ. ή ≤ 43 εκατ. 

Μικρή 10 - 49 ≤ 10 εκατ. ή ≤ 10 εκατ. 

Πολύ Μικρή 0 - 9 ≤ 2 εκατ. ή ≤ 2 εκατ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το ΜΗ επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης που θα προ - εισπραχθεί θα πρέπει 
να αναλωθεί έως 31/12/2021. 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Η Αίτηση Χρηµατοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. 

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 
συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται µετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της 
αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις. 

Πρακτικά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή επαγγελµατία έµπειρου συνεργάτη – 
συµβούλου που θα του ανατεθεί η υπηρεσία της υποβολής, καθώς ο φορέας θα εξετάσει την πληρότητα του 
φακέλου και ΔΕΝ θα ζητηθούν ελλείψεις ή διευκρινίσεις. Στην περίπτωση ανακρίβειας ή ελλείψεων η 

πρόταση θα απορριφθεί. 
 

Το παραπάνω ενηµερωτικό έχει δηµιουργηθεί βάση των δηµοσιεύσεων του Υπουργείου. Οι τελικοί όροι και 
προϋποθέσεις θα οριστικοποιηθούν µε τη δηµοσίευση της επίσηµης πρόσκλησης 


