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          Γξάκα   11 - 06 - 2021 

     

 

Σίθεηαι ζηιρ 16/06/2021 ενεπγό για ηην ςποβολή αιηήζευν ηο ππόγπαμμα «Δπηδόηεζε 

Κεθαιαίνπ Κίλεζεο Πιεηηόκελσλ από ηελ Παλδεκία Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

Φηινμελίαο – ΔΠΑΝΔΚΚΙΝΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ».  

ηόρνο ηεο Γξάζεο είλαη ε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζηηθνύ 

θιάδνπ κεηά ηελ επαλεθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ελόςεη ηεο επίζεκεο 

έλαξμεο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην 2021 ππό ην θαζεζηώο ηεο 

παλδεκίαο ηεο λόζνπ COVID-19. Ζ ζηήπιξη ηυν επισειπήζευν θα ππαγμαηοποιηθεί με 

ηην παποσή επαπκούρ πεςζηόηηηαρ για ηην επανεκκίνηζη ηηρ οικονομικήρ 

δπαζηηπιόηηηαρ ηοςρ, μέζυ ηηρ μη επιζηπεπηέαρ ενίζσςζηρ μέποςρ ηος κεθαλαίος 

κίνηζηρ. 

 

Γηθαηνύρνη πνπ απεπζύλεηαη:   

 

Σνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ανεξάπηηηα από ηη νομική ηοςρ μοπθή και ειδικόηεπα 

επηρεηξήζεηο θηινμελίαο θάζε κνξθήο, ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, θαζώο θαη 

επηρεηξήζεηο ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ, ηυν οποίυν οι ΚΑΓ πεπιλαμβάνονηαι ζηην 

Αναλςηική Ππόζκληζη. 

 

Δπηρνξεγνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο:  

 

 Έυρ 400.000 επξώ ανά επισείπηζη με διακπιηό ΑΦΜ. 

 ε κάθε επισείπηζη θα αποδίδεηαι ζςνολική μη επιζηπεπηέα επισοπήγηζη ςπό μοπθή 

κεθαλαίος κίνηζηρ, πος δύναηαι να ανέλθει καηά μέγιζηο ζε ποζοζηό 5% γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο κε επηιέμηκν ΚΑΓ ηνπ εηήζηνπ Κύθινπ Δξγαζηώλ ηνπ έηνπο 2019. 

 ηιρ επισειπήζειρ πος έσοςν κάνει έναπξη επγαζιών ενηόρ ηος 2019 ή ενηόρ ηος 2020 η 

μη επιζηπεπηέα ενίζσςζη δύναηαι να ανέλθει καηά μέγιζηο ζε ποζοζηό 5% ή 2,5% 

αλάινγα κε ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλνηγκέλνπ θύθινπ εξγαζηώλ (2019 

ή 2020). 
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 ηιρ επισειπήζειρ πος καηά ηο έηορ 2019 βπίζκονηαν ζε καηαζκεςαζηικό 

ζηάδιο και αποδεδειγμένα δεν είσαν έζοδα από επισειπημαηική 

δπαζηηπιόηηηα οποιοςδήποηε είδοςρ, αποδίδεηαι ζςνολική μη επιζηπεπηέα 

επισοπήγηζη πος δύναηαι να ανέλθει ζε ποζοζηό 5% ή 2,5% αλάινγα κε 

ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηόηεηα, επί ηνπ ζπλνιηθνύ ή ηνπ αλνηγκέλνπ 

Κύθινπ Δξγαζηώλ ηνπ έηνπο 2020 . 

 

πλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο Γξάζεο (δημόζια δαπάνη):  

 

 350.000.000 Δπξώ για ηο ζύνολο ηυν πεπιθεπειών ηηρ σώπαρ, ηα οποία 

καηανέμονηαι ζε 300.000.000 επξώ για Μικπομεζαίερ Δπισειπήζειρ και 50.000.000 

επξώ για Μεγάλερ Δπισειπήζειρ. 

 

Κξηηήξηα Πξόζθιεζεο: 

 

Οι επισειπήζειρ θα ππέπει, μεηαξύ άλλυν, να ικανοποιούν ηιρ παπακάηυ πποϋποθέζειρ: 

 

Α) Να έρνπλ θάλεη έλαξμε εξγαζηώλ κέρξη ηελ 31.12.2020. 

 

Β) Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη 1 ηνπιάρηζηνλ ΔΜΔ κηζζσηήο εξγαζίαο θαηά ην έηνο 

2019. Ζ πποϋπόθεζη ηεκμαίπεηαι όηι πληπούηαι ζηην πεπίπηυζη ηυν επισειπήζευν πος 

ζςζηάθηκαν ενηόρ ηος 2020 και για ηιρ επισειπήζειρ πος καηά ηο έηορ 2019 

αποδεδειγμένα βπίζκονηαν ζε καηαζκεςαζηικό ζηάδιο και δεν είσαν έζοδα από 

επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα οποιοςδήποηε είδοςρ. 

 

Γ) Να έρνπλ κέρξη ηελ 31.12.2020 σο θύξην θσδηθό δξαζηεξηόηεηαο ή θσδηθό 

δξαζηεξηόηεηαο κε ηα κεγαιύηεξα έζνδα έλαλ από ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ηεο 

Πξόζθιεζεο. 

 

Γ) Να ηεξνύλ απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία ηνπ λ. 4308/2014. 

 

Δ) Να είλαη ππόρξεεο ππνβνιήο Γειώζεσλ ΦΠΑ. 

 

Σ) Να παξνπζηάδνπλ κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο θαηά ην έηνο 2020, 

πνζνζηνύ 30% ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπ 2019. 

Ε) Να ππνβάινπλ κηα Αίηεζε Υξεκαηνδόηεζεο αλά ΑΦΜ θαη κόλν γηα έλαλ 

επηιέμηκν Κσδηθό Αξηζκό Γξαζηεξηόηεηαο, για ηο ζύνολο ηυν ηοςπιζηικών 

εγκαηαζηάζευν θιλοξενίαρ πος διαθέηοςν ή ηυν λοιπών ηοςπιζηικών δπαζηηπιοηήηυν 

ηοςρ. 
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Δπηιέμηκεο δαπάλεο:  

 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε 1ε Απξηιίνπ 2021. Ζ 

καηαβληθείζα πποκαηαβολή κεθαλαίος κίνηζηρ θα ππέπει να έσει αναλυθεί από ηην 

ημεπομηνία έναπξηρ επιλεξιμόηηηαρ δαπανών έσο 31.12.2021. Απηό ζα 

απνδεηθλύεηαη βάζεη ησλ θσδηθώλ ησλ εληύπσλ ησλ ζρεηηθώλ πεξηνδηθώλ 

δειώζεσλ ΦΠΑ γηα ηελ πεξίνδν 01/04/2021 – 31/12/2021 νη νπνίνη είλαη νη 

παξαθάησ: 

 

 361 Αγνξέο θαη Γαπάλεο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. 

 363 Λνηπέο Δηζαγσγέο εθηόο επελδπηηθώλ αγαζώλ (πάγηα). 

 364 Δλδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο αγαζώλ. 

 365 Δλδνθνηλνηηθέο ιήςεηο ππεξεζηώλ αξ. 14.2.α. 

 

Σο ποζό κεθαλαίος κίνηζηρ πος ανηιζηοισεί ζηην παπούζα Γπάζη δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ παξαπάλσ θσδηθώλ. 

 

Υξνλνδηάγξακκα Γξάζεο: 

 

Οη αηηήζεηο ππνβνιήο ζα γίλνληαη δεθηέο από Σεηάξηε 16 Ινπλίνπ έσο Σεηάξηε 29 

επηεκβξίνπ 2021. 

 

Σα Δπελδπηηθά Πξνγξάκκαηα για ςλοποίηζη έπγυν είηε από ηην ΔΔ είηε από Φοπείρ 

Γημοζίος, είλαη κηα επθαηξία πνπ δελ πξέπεη λα παξακείλεη αλεθκεηάιιεπηε από 

καμία επισείπηζη.  

 

 

Σο Σεσνικό Γπαθείο "GALANOS ENGINEERING  ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ" μποπεί 

να παπέσει ζε μία επισείπηζη ή εηαιπεία πλήπη κάλςτη με ηην παποσή 

ολοκληπυμένυν ηεσνικών και ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών ζηον ηομέα ηυν 

επενδςηικών ππογπαμμάηυν. 

 

 

                                                                  Με εκηίμηζη, 

   

 

 

 
                                                                                           Γαιαλόο Λάδαξνο 

                                                                                     Γιπλ. Μησ. Μησανικόρ MSc. 


