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          Δράμα   11 - 03 - 2022 

     

 

Τίθεται στις 16/03/2022 ενεργή η υποβολή αιτήσεων για την Δράση                             

«Έκτακτη επιχορήγηση έως 400.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την 

πανδημία COVID-19».  

Στόχος της Δράσης είναι η επιχορήγηση για την απρόσκοπτη ενίσχυση των 

επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών 

που προκαλούνται στις υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της 

οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της νέας έξαρσης της νόσου COVID-19 και 

ύστερα από αυτήν. 

 

Δικαιούχοι που απευθύνεται:   

 

Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων: 

• Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/ εμπορικών εκθέσεων 

• Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

• Εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας 

• Γυμναστηρίων και Σχολών χορού. 

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  

 

✓ Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης προς κάθε 

επιχείρηση ανέρχεται σε ποσοστό 8% κατά μέγιστο επί του Κύκλου Εργασιών 

του έτους 2019 και μέχρι το ύψος των 400.000 €.  

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης (δημόσια δαπάνη):  

 

✓ 50.000.000 για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. 

 

Προϋποθέσεις:   

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

Α) Βασική δραστηριοποίηση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) στους 

επιλέξιμους κλάδους. 
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Β)  Μείωση Κύκλου Εργασιών έτους 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 50,0% σε 

σχέση με τον Κύκλο Εργασιών έτους 2019. 

Γ) Πλήρωση απαιτήσεων περί μη προβληματικότητας στο έτος 2019. 

Δ) Μη υπέρβαση Ορίου Σώρευσης ύψους 2,3 εκατ. ευρώ ομοειδών ενισχύσεων 

που χορηγούνται βάσει «Προσωρινού Πλαισίου». 

 

Χρονοδιάγραμμα Δράσης: 

 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16/3/2022 και ώρα 12:00 μέχρι και 

15/4/2022 και ώρα 15:00.  

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών Αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη 

μέθοδο της άμεσης διαδικασίας με τήρηση χρονικής σειράς προτεραιότητας. 

 

 

Τα Επενδυτικά Προγράμματα για υλοποίηση έργων είτε από την ΕΕ είτε από Φορείς 

Δημοσίου, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτη από 

καμία επιχείρηση.  

 

Το Τεχνικό Γραφείο "GALANOS ENGINEERING  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" μπορεί 

να παρέχει σε μία επιχείρηση ή εταιρεία πλήρη κάλυψη με την παροχή 

ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των 

επενδυτικών προγραμμάτων. 

 

 

                                                                  Με εκτίμηση, 

   

 

 

 
                                                                                           Γαλανός Λάζαρος 

                                                                                     Διπλ. Μηχ. Μηχανικός MSc. 
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