
                                                                                                                               
                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                             Strategic  Business Systems   

                                                                                                                                             Business Consulting  

        
      

Motive Συμβουλευτική 
Φράγκων 12, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ: 54626  Τηλ: 2310 541017,  
Παραδείσου 14Α, Αθήνα, Τ.Κ.: 15125, Τηλ: 210 6850499 
E-mail: info@motive.com.gr,  Web:www.motive.com.gr 

Πρόγραμμα «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την 
πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» 

 
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 δραστηριοποιούνται (έδρα ή 

υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση) στις 

πληγείσες από φυσικές καταστροφές ακόλουθες 

περιοχές και σε διακριτό της οικίας τους χώρο για 

τον οποίο αιτούνται ενίσχυση.  
• Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, 

(Νομός Ευβοίας)  

• Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)  

• Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο 

Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)  

• Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου στον Δήμο 

Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)  

• Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας) 
4. Να διαθέτουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο ΚΑΔ ή ως ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, ΚΑΔ που 

περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους. 
5. Eιδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του 

δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και 
ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους 
επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της 
σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis). 

6. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό 
των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία. 

7. Να είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικού εντύπου Ε3, 
8. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2021 ποσοστού τουλάχιστον 10% 

σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. 
9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 

(Α΄137). 

10. 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 τη νομική τους 

μορφή, που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από 

φυσικές καταστροφές περιοχές. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Δράση στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς 

ρευστότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν 

πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που 

υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, καθώς 

και στη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής 

δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της 

νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν. 

Η παρεχόμενη επιχορήγηση της Δράσης θα συμβάλει 

στην εξασφάλιση μέρους της απαιτούμενης 

ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των τοπικών 

οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη 

διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη 

διατήρηση θέσεων εργασίας. 
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ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  

Έως 18.000 ευρώ επιχορήγηση ανά ωφελούμενη 

επιχείρηση, η οποία θα χορηγηθεί ως κατ αποκοπή 

ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την 

κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. 

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

• ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 

• δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής 

επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ, 

• δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, 

λογιστική υποστήριξη, κλπ), 

• δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και 

εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές 

καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές 

εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και 

Αναβάθμιση, κλπ.), 

• δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών, 

• αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και 

άυλου), 

• μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης. 

 

 

 

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 

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση 

με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, 

προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών 

επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και 

ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από 

την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης. 

Ηλεκτρονική Υποβολή:  

13/05/2022 - 17/06/2022 

Προϋπολογισμός Δράσης:  

26.000.000 € 

Διαδικασία Αξιολόγησης: 

Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

άμεσης διαδικασίας (FiFo) 

 


