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 Επανεκκίνηση του Τουρισμού – Επιχορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης  
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων νέο 

πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που έχει ως βασικό στόχο 

την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό 

την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες 

επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 

● Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια 

● Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία 

● Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών 

λεωφορείων 

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ 
ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 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*5%. 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: 

● Οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται νόμιμα 

● Να υπάρχει ουσιαστική δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα). 

● Μείωση τζίρου του 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%. 

● Να έχει απασχοληθεί κατά το 2019 προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ). 

● Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ (Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ). 

 

*Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 
2020. 

 

*Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση, όπως επίσης και επιχειρήσεις που 
ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 (Για να θεωρείται η επιχείρηση σε στάδιο κατασκευής 
όφειλε να έχει τους ΚΑΔ 41.20.20.01 και ΚΑΔ 41.20.20.02 την περίοδο εκείνη). 
 

Υποβολές έως και 30/09/2021.  

Η εκκαθάριση των πληρωμών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής. 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 

1. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν οφείλουν υποχρεούνται να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021, σε δαπάνες 
όπως (α) Αγορές & Δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας (β) Λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια), (γ) 
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και (δ) Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών άρθρ.14.2.α. 

2. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην δράση οφείλουν να απασχολήσουν προσωπικό, τουλάχιστον 0,5 Ετήσιες Μονάδες 
Μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) το 2021.  

3. Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών 
των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021. 

4. Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού της δημόσιας 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του 
αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 (ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ) του εντύπου των 
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021. 

 

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (3) είτε/και το (4) τότε το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της τελευταίας χρονικά 
χορηγηθείσας επιχορήγησης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης 
η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης) 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΔ 55 

Άδεια λειτουργίας / Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) / Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας για μια τουλάχιστον Τουριστική 
Εγκατάσταση. 

 

ΛΟΙΠΟΙ επιλέξιμοι ΚΑΔ 

Άδεια λειτουργίας / Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) / Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας 

 

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια 

λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις. 
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3.  Α) Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις: 

Για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης, την 31-12-2019, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ “Ορισμός 
Προβληματικών Επιχειρήσεων” και βάσει των οριζόμενων στην 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει: 

 

1) Υπεύθυνη δήλωση λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική 
μορφή, το μέγεθος και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος ΙΙΙ 
“Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων”: 

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών 

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω 
συσσωρευμένων ζημιών 

- καθώς και κατά τα τελευταία δύο έτη: 

α) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 

β) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0. 

 

2) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που δηλώνει ότι : 

i. κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 
του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και 

ii. η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει 
αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει 
ολοκληρωθεί. 

 

Σε περίπτωση ελέγχου προβληματικότητας πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης, τα δικαιολογητικά του σημείου (1) και (2) 
τροποποιούνται ως προς την περίοδο/ημερομηνία στην οποία αφορούν. 

  

Σε περίπτωση τροποποίησης των απαιτήσεων που θέτει η 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει, τα 
δικαιολογητικά του εν λόγω σημείου τροποποιούνται αναλόγως. 

 

Β) Για τις Μεσαίες επιχειρήσεις: 

Για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης, την 31-12-2019, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ “Ορισμός 
Προβληματικών Επιχειρήσεων” και βάσει των οριζομένων στην 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει: 

 

1) Υπεύθυνη δήλωση λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική 
μορφή, το μέγεθος και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος ΙΙΙ 
“Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων”: 

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών 

- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω 
συσσωρευμένων ζημιών 

 

2) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που δηλώνει ότι : 

i. κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 
του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και 

ii. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει 
αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει 
ολοκληρωθεί. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των απαιτήσεων που θέτει η 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει, τα 
δικαιολογητικά του εν λόγω σημείου τροποποιούνται αναλόγως. 

Σε περίπτωση ελέγχου προβληματικότητας πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης τα δικαιολογητικά του σημείου (1) και (2) 
τροποποιούνται ως προς την περίοδο/ημερομηνία στην οποία αφορούν. 

 

Γ) Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: 

Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι : 

i. κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις 
του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και 

ii. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει 
αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει 
ολοκληρωθεί. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των απαιτήσεων που θέτει η 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει, τα 
δικαιολογητικά του εν λόγω σημείου τροποποιούνται αναλόγως. 
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Σε περίπτωση ελέγχου προβληματικότητας πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης τα δικαιολογητικά του σημείου (1) και (2) 
τροποποιούνται ως προς την περίοδο/ημερομηνία στην οποία αφορούν. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ 

5. Υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος V 

Η Υπεύθυνη Δήλωση Υπόδειγμα Α’ και Β’ του Παραρτήματος V υποβάλλεται υπογεγραμμένη με Ψηφιακή Υπογραφή του Νομίμου 
Εκπροσώπου ή μέσω gov.gr ή με υπογραφή και σφραγίδα της αιτούσας επιχείρησης 

6. Για την τεκμηρίωση της μείωσης του κύκλου εργασιών: 

a) Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή επιχείρησης (Υπόδειγμα Γ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), μέσω gov.gr 
b) Ε3 έτους 2019 (προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, την τελευταία υποβληθείσα στο taxisnet δήλωση με ημερομηνία 

προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της Πρόσκλησης)  
c) Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τα έτη 2019 και 2020 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 

Ιουνίου 2019) 

7. Για τον υπολογισμό των ημερών λειτουργίας των επιχειρήσεων: 

Για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν κατά το έτος αυτό 
έσοδα, καθώς και για αυτές με έναρξη εργασιών εντός του 2020, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους μετά τη λήξη των 
κατασκευαστικών εργασιών τους. Ως πρώτο παραστατικό εσόδου λαμβάνεται τιμολόγιο / απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή 
αντίγραφο της καταχώρησης αυτού στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης 

 
 
 
 


