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

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων 
που υποβάλλουν αίτηση είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020. 
2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό 
δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους 
επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης: 
-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 
3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 
4308/2014. 
4. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ 

5. 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). 

6. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχείρηση από τη 
συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενο με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 
19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως κάθε φορά ισχύει, με τη μορφή άμεσων 
επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές 
όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, σε συνολική ονομαστική 
αξία δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ, όπως ισχύει 
 
 
 
 
 
 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική 

τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για τη στήριξη της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων εστίασης υπό το 

καθεστώς της πανδημίας της νόσου 

COVID-19, και μετά την επανεκκίνηση 

της λειτουργίας τους, το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχορηγεί 

τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις 

για την προμήθεια πρώτων υλών 

απαραίτητων για τη λειτουργία τους. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021. 

1. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για 

την προμήθεια πρώτων υλών 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 

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 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω. 

2. 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 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ; 

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 Συμβουλευτικη. 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση με τη 
μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που 
δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 7% 
του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 
2019. 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή:  

14/05/2021 - 30/07/2021 

Προϋπολογισμός Δράσης:  

330.000.000 € 

Διαδικασία Αξιολόγησης: 

Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

άμεσης διαδικασίας (FiFo) 

 


