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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
RISK MANAGEMENT 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

«Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια 
πρώτων υλών - Επανεκκίνηση εστίασης»  

 
 
 
Υποβολή προτάσεων ηλεκτρονικά από από 14/5/2021 έως 30/7/2021 (ώρα 15:00)  
 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα 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: Αλλες υπηρεσίες εστίασης 
    56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών. 
 
Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει: 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 
 

 Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31/12/2020. 
 Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους 

επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». 
 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) του φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. 

 Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας. 
 Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014. 
 Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ. 
 Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον 

κύκλο εργασιών του 2019. 
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). Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει 
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
Η δημόσια χρηματοδότηση  καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του 
ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019 των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με μέγιστο τις 100.000,00€. 
Στις 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). 
Ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) υπολογίζεται ως ο συνολικός κύκλος 
εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως 
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο 
Ε3 του έτους 2021. 
 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά. 
 
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. Επιδότηση έως 100.000 ευρώ  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
3. Δεν γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τροποποιητικά φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική 
δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της παρούσας. 
 
 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
1. 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. Τούτο 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 κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος 
των ποσών των 3 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω. 
 

Η εταιρία μελετών « Eikos Co » δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο των επενδύσεων έχοντας εκπονήσεις περισσότερες 
από 1000 μελέτες με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Σχεδιάζουμε, εκπονούμε και υλοποιούμε μελέτες και 
επιχειρηματικά σχέδια στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α., του Αναπτυξιακού Νόμου και άλλων προγραμμάτων επιδοτήσεων, 
σταθμίζοντας και υπολογίζοντας πάντα τον επενδυτικό κίνδυνο, δημιουργώντας παράλληλα σταθερή και μακροχρόνια 
επαγγελματική σχέση με τους επενδυτές μας. Η Eikos Co αναλαμβάνει για εσάς, 

 Την ενημέρωση για όλες τις πτυχές του προγράμματος. 
 Τον σχεδιασμό για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης πρότασης 
 Την σύνταξη της οικονομοτεχνικής  μελέτης και την υποβολή του φακέλου στον φορέα διαχείρισης 
 Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου μέχρι και την εκταμίευση της επιχορήγησης 

Θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση/πληροφορία. 
 
Για την Eikos Co  
 
  
Τμήμα Μελετών και Επιχορηγήσεων 
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