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Επανεκκίνηση της Εστίασης 

 

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη 

στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-

19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους. 

 

Δικαιούχοι  

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες: 

1. Έχουν έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020 

2. Έχουν ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τις παρακάτω υποκατηγορίες:  

 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. Έχουν μείωση ετήσιου τζίρου το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.  

4. Είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. 

5. Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις. 

 

Προϋπολογισμός & Ενίσχυση 

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 

έτους 2019 και έως 100.000 ευρώ. 

 

Διάρκεια υλοποίησης:  

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. Αυτό 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 του κεφαλαίου κίνησης που θα λάβει η επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του 

αθροίσματος των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στους προαναφερόμενους τρεις κωδικούς. 

 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021. 

 

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 

10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00.  

Η αξιολόγηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. 

http://www.plano2.gr/

