
ΔΡΑΗ: Επανεκκίνηςη τησ Εςτίαςησ 

 

Α/Α ΚΑΝΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟ 

1 
Επιχειρηςιακό 
Πρόγραμμα 

ΕΠΑΝΕΚ  ΕΠΑ 2021 - 2027 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

2 Κανονιςμόσ Προςωρινό Πλαίςιο    

3 τόχοσ 
Παροχι κεφαλαίου κίνθςθσ (grant) με ςκοπό τθν αγορά πρώτων υλών 
για τουσ 2-3 πρώτουσ μινεσ επανεκκίνθςθσ τθσ εςτίαςθσ 

4 Ποςό ενίςχυςησ  

7% επί του τηίρου του κφριου ΚΑΔ εςτίαςθσ ι του ΚΑΔ με τα 
μεγαλφτερα ζςοδα του 2019. 
 
Για τισ επιχειριςεισ που ζχουν ςυςτακεί εντόσ του 2019 ι εντόσ του 
2020 το ποςό τθσ ενίςχυςθσ ορίηεται ωσ:  
*(κφκλοσ εργαςιών 2019 ι 2020)/αρικμόσ θμερών λειτουργίασ 
]*365*7% 
 
Σο μζγιςτο ποςό ορίηεται ςε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. 

5 Π/Υ Δράςησ 330 εκατ. €  

6 Ωφελοφμενοι 

Μικρομεςαίεσ και Μεγάλεσ Επιχειριςεισ Εςτίαςθσ.  
Περιλαμβάνονται και οι επιχειριςεισ franchise υπό τθν προχπόκεςθ 
πλιρωςθσ οριςμζνων κανονιςτικών κριτθρίων του ΕΠΑ. 
 
Η δράςθ αφορά επιχειριςεισ. που ζχουν κφριο ΚΑΔ ι ΚΑΔ με τα 
μεγαλφτερα ζςοδα τθσ εςτίαςθσ. 
 
 

7 Κριτήρια πρόςκληςησ 

Α) Μείωςθ ετιςιου τηίρου 2020 ςε ςχζςθ με το 2019 μεγαλφτερο ι ίςο 
του 30%.  

Β) Για τισ επιχειριςεισ που ςυςτάκθκαν εντόσ του 2019 για τθν πτώςθ 
του τηίρου υπολογίηεται ίςοσ αρικμόσ θμερών λειτουργίασ. 

Γ) υςτακείςεσ εντόσ του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίωσ ςτθ δράςθ.  

Δ) Επιχειριςεισ. εςτίαςθσ που ιταν ςε ςτάδιο καταςκευισ το 2019 και 
ξεκίνθςαν να ζχουν ζςοδα το 2020 αντιμετωπίηονται ωσ ςυςτακείςεσ 
εντόσ του 2020.  

Ε) Επιχειριςεισ εςτίαςθσ που είναι υπόχρεεσ ςε υποβολι περιοδικών 
δθλώςεων ΦΠΑ. 
 

8 Υποβολή αιτήςεων 

ΠΚΕ (www.ependyseis.gr) 
Ολοκλιρωςθ υποβολισ αιτιςεων 31-7-2021 προκειμζνου να εντακοφν 
και οι εποχιακζσ. Η ζναρξθ κα κακοριςτεί από τθν ζγκριςθ του 
κακεςτώτοσ από τθν Ε.Ε. 

9 Αξιολόγηςη ΑΜΕΗ  

10 Καταβολή επιχορήγηςησ Αμζςωσ μετά τθν ζνταξθ και τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ. 

http://www.ependyseis.gr/


Α/Α ΚΑΝΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟ 

11 
Ανάλωςη ληφθείςασ 
επιχορήγηςησ 

Οι επιχειριςεισ οφείλουν να αναλώςουν τθν επιχοριγθςθ μζχρι 31-12-
2021.  
Ο ζλεγχοσ κα γίνει με βάςθ τισ περιοδικζσ δθλώςεισ ΦΠΑ και τα 
δθλωκζντα ζξοδα. 
 
 

12 Επιπλζον ζλεγχοι 

Α) Σο ποςό τθσ ενίςχυςθσ που κα χορθγθκεί από τθ δράςθ δεν κα 
πρζπει να υπερβαίνει το 70% του ακροίςματοσ των ποςών των 
Κωδικών 361, 363 και 364 του εντφπου των περιοδικών δθλώςεων 
ΦΠΑ για το ζτοσ 2021. 

Β) Σο άκροιςμα του ποςοφ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ από τθν 
παροφςα δράςθ, του ποςοφ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςτο 
πλαίςιο των δράςεων ενίςχυςθσ επιχειριςεων που επλιγθςαν από τθν 
πανδθμία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρθςιακών 
Προγραμμάτων του ΕΠΑ ςε όλθ τθν με τθν μορφι επιχοριγθςθσ, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 100% του ακροίςματοσ των ποςών που 
αναγράφονται ςτον Κωδικό 367 του εντφπου των περιοδικών 
δθλώςεων ΦΠΑ ζτουσ 2021. 

ε περίπτωςθ που ιςχφει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποςό τθσ 
δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ δράςθσ καταλογίηεται ωσ 
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζν και επιςτρζφεται από τον λιπτθ τθσ 
ενίςχυςθσ. 

 

 

Λόγω ζνταξησ ςτο προςωρινό πλαίςιο κρατικών ενιςχφςεων τησ ΕΕ, 

ςαν δράςη πανδημίασ, θα εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

 


