
Δράση: Επιδότηση εστίασης
Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια
πρώτων υλών



Η Δράση



Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της
επαναλειτουργίας του συνόλου των
επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες
επλήγησαν από τις επιπτώσεις της έξαρσης
της νόσου COVID-19 προκειμένου:

✓ Να περιέλθουν οι επιχειρήσεις του
Κλάδου της Εστίασης σε ετοιμότητα
παραγωγικής λειτουργίας

✓ Να περιοριστεί η οικονομική ζημία που
υφίστανται οι επιχειρήσεις του κλάδου
λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για
τον περιορισμό της νόσου COVID-19

Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ).

Στόχοι της Δράσης



• Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 
330.000.000 ευρώ και κατανέμεται 
ενδεικτικά σε: 

– 280.000.000 ευρώ για Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις και 

– 50.000.000 ευρώ για Μεγάλες
Επιχειρήσεις.

• Το παραπάνω ποσό δύναται να αυξηθεί 
ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά 
αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης

• Καθεστώς ενίσχυσης: Προσωρινό πλαίσιο 
(δυνάμει της 19.3.2020/C(2020) 1863 
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

• Ρόλο Δικαιούχου της Πράξης αναλαμβάνει
ο ΕΦΕΠΑΕ.

Ταυτότητα της Δράσης



• Η δράση υλοποιείται μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο
δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.

• Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει 
από 14/05/2021 (ώρα 10:00) έως 
30/07/2021 (ώρα 15:00)

Ταυτότητα της Δράσης

http://www.ependyseis.gr/mis


Δικαιούχοι



Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην
αρμόδια ΔΟΥ έως την 31.12.2020.

Οι δικαιούχοι της δράσης υποβάλλουν 1 Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,
για το σύνολο των εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτουν.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής



Οι δικαιούχοι της δράσης, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να ικανοποιούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020

• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

• Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

• Να δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ του
Κεφαλαίου 6 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης) είτε ως κύρια
δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

– Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος 
γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός 
αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση 
οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) 
Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. 

– Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος 
γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής



Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Οι προς ενίσχυση επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον
έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

• 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

Επιλέξιμοι είναι και όλοι οι ΚΑΔ των υποκατηγοριών 56.10, 56.21, 56.29.20, 
56.30

Προϋποθέσεις Συμμετοχής



• Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών το έτος 2020 σε ποσοστό
τουλάχιστον 30% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019 (Ο κύκλος
εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το υποβληθέν Ε3 και ο κύκλος
εργασιών του έτους 2020 από την Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή της
επιχείρησης)

– 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)

– Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά την 1.1.2020 και οι 
επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστική 
περίοδο και αποδεδειγμένα δεν είχαν κατά το ως άνω έτος έσοδα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους θα 
μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση, χωρίς υπολογισμό αυτού του 
κριτηρίου.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής



– Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου 
έως 30 Ιουνίου, δηλώνονται και συγκρίνονται οι κύκλοι εργασιών των 
χρήσεων 1.1.2019 - 31.12.19 και 1.1.20 – 31.12.2020, όπως 
προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 
του ν. 4488/2017.

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις έως την 31.12.2019.

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης 
παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

• Το συνολικό ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η 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, να 
μην υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 €.

• Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν 
ενίσχυση.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής



• Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise, με την
ιδιότητα του δικαιοπάροχου ή του δικαιοδόχου, υπό την προϋπόθεση ότι
δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και, κατά το
στάδιο της επαλήθευσης, ελέγχονται ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες
μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που
προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής



Επιλέξιμες Δαπάνες



• Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη
επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται
να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών
του έτους 2019.

• Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή
εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή
Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7%
του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή
2020).
[[(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*(365 ή
366 αντιστοίχως)*7%]

• Σε κάθε περίπτωση η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 100.000 € ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

Ύψος Επιχορήγησης



• Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου
Κίνησης για την προμήθεια υλικών και πρώτων υλών στις επιχειρήσεις του
Κλάδου της Εστίασης προκειμένου να περιέλθουν σε ετοιμότητα
παραγωγικής λειτουργίας.

• Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.

• 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, όπως προκύπτει από τους
Κωδικούς 361, 363 και 364 των εντύπων των σχετικών περιοδικών
δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1.4.2021 – 31.12.2021.

Επιλέξιμες δαπάνες 



Επισημάνσεις

• Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 3
κωδικών 361, 363 και 364.

• 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 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 κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις το ποσό
της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως
αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Επιλέξιμες δαπάνες 



Πως μπορεί να σας 
υποστηρίξει το Κέντρο;



Δωρεάν Παροχή Υποστήριξης

▪ Έλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησης σας.

▪ Έλεγχος επιλεξιμότητας των δαπανών.

▪ Υποστήριξη στην προετοιμασία της αίτησης υπαγωγής στη δράση:

o Υποστήριξη κατά την προετοιμασία της αίτησης υπαγωγής μέσω
του πληροφοριακού συστήματος ΠΣΚΕ.

o Υποστήριξη στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
ένταξης.

o Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων
δικαιολογητικών.

o Κατάρτιση ηλεκτρονικού φακέλου και υποβολή στοιχείων και
δικαιολογητικών της αίτησης Υπαγωγής μέσω του πληροφοριακού
συστήματος ΠΣΚΕ.



▪ Υποστήριξη κατά την αξιολόγηση της πρότασης:

o Υποστήριξη της επιχείρησης στην περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις
ή συμπληρωματικά έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς.

o Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον κριθεί απαραίτητο για
την επιτυχή αξιολόγηση της πρότασης.

o Συγκέντρωση του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού ή των
δικαιολογητικών που ζητήθηκαν επιπρόσθετα.

▪ Υποστήριξη στο αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης και τη συγκέντρωση
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Δωρεάν Παροχή Υποστήριξης



Διεύθυνση: 2ας Μεραρχίας & 

Φίλωνος 64, Τ.Κ 18535, Πειραιάς 

E-mail: info@piraeusbsc.gr

Website: www.piraeusbsc.gr

Τηλ: 211 41 82013

Για περισσότερες πληροφορίες 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους 

αρμόδιους Συμβούλους του ΚΣΕ 


