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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία 

Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» 

Στόχος της Δράσης είναι να στηρίξει την λειτουργία των επιχειρήσεων του 
τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει 
της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το 
καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. 

Δυνητικά Δικαιούχοι:  

 Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και 
ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά 
πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, που 
έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.  

 Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά 
το έτος 2019. 

 Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 
2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών 
του 2019. 

Επιχορήγηση: Σε κάθε επιχείρηση 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 του έτους 2019. 

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός 
του 2020 η μη επιστρεπτέα ενίσχυση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε 
ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανοιγμένου 
κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020). 

Επιλέξιμες Δαπάνες: Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης 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) 
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 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. 

 

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν έχουν την υποχρέωση να αποδεικνύουν 
την λειτουργία της επιχείρησης για το έτος 2021, καθώς και την απασχόληση 
προσωπικού τουλάχιστον ίσου με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το αυτό 
χρονικό διάστημα.   

 

Περίοδος υποβολών: από 16/06/2021 έως 29/09/2021. 

Προσοχή:  Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά 
προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο 
ΠΣΚΕ. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.  

 

Για την ACTIVE BUSINESS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  

 

ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ  

Οικονομολόγος M.Sc- Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
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