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Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία 
επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας 

εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

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

 

1. Να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης 

ανά ΑΦΜ για το σύνολο των εγκαταστάσεων που 

διαθέτουν. 
2. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι 

την 31.12.2021, 
3. Να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο ΚΑΔ ή 

ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους 

επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: 

«ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».  
4. Να είναι υπόχρεοι υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ, 
5. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου 

εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 

50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.  
6. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137). 
7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014. 
8. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης 

κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

 

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νομική τους 

μορφή, των ακόλουθων κλάδων:  

Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, 

Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, Εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, 

Γυμναστηρίων και σχολών χορού 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των 

κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης 

συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για 

εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, 

γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά 

υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, 

λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα 

μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου 

COVID-19. Η Δράση παρέχει στοχευμένη δημόσια 

στήριξη για τη διατήρηση της συνέχειας της 

οικονομικής τους δραστηριότητας. 
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ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του 

απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης των επιχειρήσεων. 

• Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται 

συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό 

μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει 

κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου 

Εργασιών του έτους 2019, 

• Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 

εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός του 2021, 

δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή 

Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο 

σε ποσοστό 8% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του 

έτους έναρξης εργασιών. 

• Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 

αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική 

μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά 

μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί του συνολικού ή του 

ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020.  

• Στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και 

αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους κατά το έτος 

αυτό, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που 

δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί του συνολικού ή του ανηγμένου 

Κύκλου Εργασιών του έτους 2021.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 ευρώ ανά 

επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).    

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την 

ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30.09.2022 βάσει των Κωδικών: 

• 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας, 

• 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια), 

• 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, 

• 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α. 

των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022. 

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 πιο πάνω. 

 

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. 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας 

δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022. 

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου 

κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από 

την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας 

δαπανών έως 30.09.2022. 

Ηλεκτρονική Υποβολή:  

16/03/2022 - 15/04/2022 

Προϋπολογισμός Δράσης:  

50.000.000 € 

Διαδικασία Αξιολόγησης: 

Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

άμεσης διαδικασίας (FiFo) 

 


