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ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» 
Νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση των Επιχειρήσεων Εστίασης προϋπολογισμού 330 εκατ. Ευρώ ανακοίνωσε 
το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Το πρόγραμμα αφορά την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις 
επιχειρήσεις εστίασης με την μορφή επιχορήγησης, επιδοτούμενη κατά 100%, με στόχο την αγορά πρώτων 
υλών για τους πρώτους 2 – 3 μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. 
 

01.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα 
μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση 
πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων. Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: 

 Μείωση κύκλου εργασιών 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.  

 Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την μείωση του κύκλου εργασιών υπολογίζεται 
ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας. 

 Συσταθείσες επιχειρήσεις εστίασης εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στο πρόγραμμα.  

 Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 
αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020 και μπαίνουν αυτοδικαίως στο πρόγραμμα. 

 Οι επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. 
 

02. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) δικαιούται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 100.000,00 €. Το ποσό της 
ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 7% επί του κύκλου εργασιών του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα του φορολογικού έτους 2019.  
Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως 
εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020) / αριθμός ημερών λειτουργίας]*365*7%. 
 

03. ΥΠΟΒΟΛΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει 
σύντομα και σύμφωνα με την προδημοσίευση θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021.  
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν αναλώσει την επιχορήγηση 
ως το τέλος της χρονιάς, κάτι που θα ελεγχθεί απ’ τις Αρχές με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα 
έξοδα που οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν το έτος 2021. 
 

04. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Στην περίπτωση που δεν αναλωθεί το Κεφάλαιο Κίνησης ως το τέλος της χρονιάς τότε θα ζητηθεί η επιστροφή 
του. Επίσης το κεφάλαιο κίνησης θα ζητηθεί πίσω εφόσον διαπιστωθεί ότι: 
α) το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών για «αγορές και δαπάνες στο 
εσωτερικό της χώρας», «Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)» και «ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις αγαθών» στο έντυπο των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021 (κωδικοί 361,363, 364). 
β) το άθροισμα του ποσού της χρηματοδότησης που έχει λάβει η επιχείρηση από το πρόγραμμα αλλά και 
από άλλες δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν απ' την πανδημία υπερβαίνει το 100% του 
αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον κωδικό 367 («Σύνολο Φορολογητέων Εισροών») των 
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του έτους 2021. 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφόρηση απαιτηθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά στο 
2510836435, κινητό 6976444792 είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:info@othoneos.gr 
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