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ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ €100.000 ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

Επιδοτούνται με κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 100.000€, για την προμήθεια πρώτων υλών, όλες 

οι επιχειρήσεις εστίασης που έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31/12/2020. 

 
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας κατόπιν της καταληκτικής προθεσμίας 

υποβολών. 

 

Δικαιούχοι: 

Όλες οι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 

έσοδα της εστίασης καθώς και οι επιχειρήσεις franchise υπό προϋποθέσεις. 

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ 

Η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε τουλάχιστον έναν ΚΑΔ που ξεκινά από 
56.10 ή 56.21 ή 56.29.20 ή 56.30. 

 

 

Επιλέξιμες δραστηριότητες (ενδεικτικά) 

• Εστιατόρια, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ψησταριές με ζωντανή (ή χωρίς) μουσική. 

• Εστιατόρια ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ - φουντ) και εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης 
(self service) 

• Κέντρα διασκέδασης και κοσμικές ταβέρνες 

• Κυλικεία και καντίνες παντός τύπου 

• Πιτσαρίες, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ουζερι, μεζεδοπωλεία, σουβλατζίδικα. 

• Σνακ μπαρ, μπαρ, καφετέρειες, αναψυκτήρια, καφενεία 

• Catering για εκδηλώσεις, ιδιωτικές οικίες και επαγγελματικούς χώρους 

• Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά 

 

 

Ύψος Επιδότησης: 

7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις 

υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης αυτής και με μέγιστο ποσό τις 100.000€ 

ανά ΑΦΜ. 
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Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων: 

• Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020 

• Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν 
από  τους επιλέξιμους ΚΑΔ. 

• Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 
30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Αυτή η προϋπόθεση 
τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του 
έτους 2020, καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν 
σε κατασκευαστική περίοδο και αποδεδειγμένα δεν είχαν κατά το ως άνω έτος έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους. 

• Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ 

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις 

• Να λειτουργούν και να στην δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα. 

• Να έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας σε ισχύ. 

 

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. 

 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.  

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00. 

 


