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ΕΣΤΙΑΣΗ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ 330 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος Χρηματοδότηση επανεκκίνησης ή κάλυψης ζημιών 

2 Δικαιούχοι  

✓ Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης 
✓ Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise 

 

3 
Βασικές 
Προϋποθέσει
ς 

✓ Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα της εστίασης 

✓ Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο 
του 30%. 

✓ Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση 
του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. 

✓ Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν στη δράση. 
✓ Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και 

ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως 
συσταθείσες εντός του 2020. 

✓ Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών 
δηλώσεων ΦΠΑ. 
 

4 
Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ 
εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις 
που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της 
ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: (κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός 
ημερών λειτουργίας). 

5 
Προϋπολογισμός 
Δράσης 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και θα 
δοθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο 
κίνησης για την κάλυψη εξόδων 

6 Ποσό Επιδότησης 

✓ Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 
Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων 
ΦΠΑ για το έτος 2021. 

✓ Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την 
παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που 
αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών 
δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021. 

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της 
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δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης. 

7 
Διάρκεια 
Υλοποίησης Το κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021   

8 
Ηλεκτρονική 
Υποβολή 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) 
με καταληκτική ημερομηνία την 31/07/2021.   

 
Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της 
όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει 
τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της 
επιδότησης. 
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου 
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.  
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