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Πρόγραμμα «παροχή κεφαλαίου κίνησης στις 
τουριστικές επιχειρήσεις» 

                                 

    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 συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής 

εργασίας κατά το έτος 2019. 

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. 

6. Να έχουν μέχρι 31.12.2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα 

μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης. 

7. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

8. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης 

κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

9. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η λήπτρια επιχείρηση από τη 

συγκεκριμένη δράση δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ. 

10. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να 

δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης. 

 

 

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι  μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις:  

Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια 

-Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία 

-Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στόχος της δράσης είναι η 

επιχορήγηση λειτουργικών 

δαπανών για τους 2-3 

πρώτους μήνες 

επανεκκίνησης της 

λειτουργίας των τουριστικών 

επιχειρήσεων. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.  

1. 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 επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο 

των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ, το 

συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του 

εντύπου των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 

2021.  

3. Η δικαιούχος επιχείρηση στην οποία καταβλήθηκε 

προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης, θα πρέπει στο έτος 2021 να 

απασχολήσει Προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής 

εργασίας. 

 

 

 

 

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 

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) 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, με 
μέγιστο ποσό τις 400.000€. 

 
Ηλεκτρονική Υποβολή:  

16/06/2021 - 29/09/2021 

Προϋπολογισμός Δράσης:  

350.000.000 € 

Διαδικασία Αξιολόγησης:                                     

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με 

τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας. 

(Fifo) 

 


