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Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης στις Υφιστάμενες Τουριστικές Επιχειρήσεις 

 

 

 

Αναμένεται η δράση, προϋπολογισμού 420 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις 

τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες 

επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 

 

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- 

Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Συγκεκριμένα επιλέξιμες θωρούνται οι κάτωθι επιχειρήσεις: 

▪ Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια 

▪ Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία 

▪ Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων. 

Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων 

κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. 

 

ΕΝΤΑΣΗ 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. 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν 

εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 2020 και οι 

επιχειρήσεις που συστάθηκαν το 2020 εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 

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

▪ Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Η έναρξη υποβολής θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

 

Για την προ-αξιολόγηση της πρότασης σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα κάτωθι στοιχεία: 

▪ Έντυπο Ε3 του 2019 και 2020 (αν υπάρχει). 

▪ Συγκεντρωτική κατάσταση προσωπικού για το έτος 2019 τέλος έτους με αναφορά στις ημέρες 

εργασίας του κάθε εργαζόμενου. 

▪ Δηλώσεις ΦΠΑ για το έτος 2020. 


