
Η Δράση στοχεύει στη στήριξη ΜμΕ και Μεγάλων 
επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια 
πρώτων υλών, απαραίτητων για την επανεκκίνηση της 
λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της 
νόσου COVID-19.

Προϋπολογισμός της Δράσης
330 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 
(280 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. 
ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Επιδότηση
Έως 100.000 €.
Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται 
συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή 
κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο 
σε ποσοστό 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών του έτους 
2019. Για τις επιχειρήσεις με έναρξη εντός του 2019, 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία.

Ποιους αφορά η Δράση 

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από την νομική τους 
μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται 
τουλάχιστον σε έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:
•  56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων  

και κινητών μονάδων εστίασης 
•  56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας  

για εκδηλώσεις
•  56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης
•  56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•  Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31.12.2020
•  Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό 

δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από 
τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για επιχειρήσεις με έναρξη 
εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει 
του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα κατά το φορολογικό 
έτος 2019. 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 τουλάχιστον 30%, σε σχέση με 
τον κύκλο εργασιών του 2019.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
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. Η χρηματοδότηση καλύπτει έως το 70% 
της συνολικής αξίας των αγορών.

Ηλεκτρονική Υποβολή
Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην 
πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis 

Κάθε δικαιολογητικό που υποβάλλεται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα δέκα (10) MB, με μέγιστο συνολικό μέγεθος 
τα πενήντα (50) ΜΒ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλει 
μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο 
εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά 
προτεραιότητας.

Έναρξη υποβολών: 
Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, ώρα 10:00
Λήξη υποβολών: 
Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, ώρα 15:00



BAR

Γρ. Πληροφόρησης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ: 
∆ραγατσανίου 8, Αθήνα
∆ευτέρα - Παρασκευή,
10.00 π.µ. - 2.00 µ.µ.
email: infoepan@mou.gr

8011136300
από σταθερό µε αστική χρέωση 
από τις 9.00 π.µ. έως τις 4.30 µ.µ.

Άµεση αξιολόγησηΑπλή διαδικασία υποβολής

Προϋπολογισµός ∆ράσης

330 εκατ.€

STREET
FOODRESTAURANT

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις
Εστίασης για Προµήθεια Πρώτων Υλών
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Επιδοτούνται οι αγορές
πρώτων υλών

(σε ποσοστό έως το 70%
της συνολικής αξίας των αγορών)

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες
από την 1η Απριλίου 2021

έως 100.000€
(ή έως το 7% του ετήσιου

Κύκλου Εργασιών του 2019)

Επιδότηση
Εστιατόρια, µπαρ, καντίνες, catering κ.ά.
που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
µέχρι τις 31.12.2020

Αφορά

Έναρξη: Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, ώρα 10:00
Λήξη: Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, ώρα 15:00

Περίοδος ηλεκτρονικών υποβολών
Το κεφάλαιο θα πρέπει να έχει
δαπανηθεί µέχρι τις 31.12.2021


