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ΖΕΣΤΌ ΧΡΉΜΑ έως και 100.000 
ευρώ θα μπορούν να λάβουν οι 
επιχειρήσεις της εστίασης, προ-
κειμένου να στηριχθεί το εγ-
χείρημα της επαναλειτουργίας 
τους μετά από περίπου έξι μή-
νες lockdown. Κάθε επιχείρη-
ση που είχε κατά τη διάρκεια του 
2020 μείωση τζίρου από 30% και 
άνω θα λάβει μη επιστρεπτέο κε-
φάλαιο κίνησης, το οποίο θα αντι-
στοιχεί στο 7% του ετήσιου τζίρου 
του 2019. Οι νέες επιχειρήσεις θα 
λάβουν την επιδότηση χωρίς το 
κριτήριο της μείωσης τζίρου, ενώ 
για πρώτη φορά επιδοτούνται και 
τα καταστήματα franchise, με κά-
ποιες προϋποθέσεις, ώστε να μη 

δημιουργούνται προβλήματα με 
τον κανονισμό του ΕΣΠΑ.
Η πλατφόρμα για την υποβολή 
αιτήσεων θα ανοίξει μετά τις 20 
Απριλίου και θα παραμείνει ανοι-
χτή έως τις 31 Ιουλίου, προκει-
μένου να μπορέσουν να εντα-
χθούν και οι εποχιακές επιχειρή-
σεις. H νέα δράση, που χρηματο-
δοτείται μέσω ΕΣΠΑ και θέτει σε 
εφαρμογή το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, έχει συνολικό προϋπολογι-
σμό 330 εκατ. ευρώ και στόχο να 
βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αγο-
ράσουν τις πρώτες ύλες για τους 
πρώτους 2-3 μήνες της επαναλει-
τουργίας τους.
Τα κριτήρια ένταξης στη δράση 
είναι τα εξής:

f Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 
σε σχέση με το 2019 μεγαλύτε-

ρη ή ίση του 30%. 

f Για τις επιχειρήσεις 
που συστάθηκαν εντός 
του 2019 για την πτώση 
του τζίρου υπολογίζεται 
ίσος αριθμός ημερών 
λειτουργίας. 

f Συσταθείσες εντός 
του 2020 μπαίνουν αυτο-

δικαίως στη δράση. 

f Επιχειρήσεις εστίασης 
που ήταν σε στάδιο κατα-

σκευής το 2019 και ξεκίνησαν να 
έχουν έσοδα το 2020 αντιμετω-
πίζονται ως συσταθείσες εντός 
του 2020. 

f Επιχειρήσεις εστίασης που εί-
ναι υπόχρεες σε υποβολή περιο-
δικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και 
η εκταμίευση της επιχορήγησης 
θα γίνεται αμέσως μετά την έντα-
ξη και την έγκριση της αίτησης, 
ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
αναλώσουν την επιχορήγηση μέ-
χρι τις 31/12/2021. Ο έλεγχος θα 
γίνει με βάση τις περιοδικές δη-
λώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα 
έξοδα. 
Σε τηλεδιάσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη Πέ-
μπτη υπό τον πρωθυπουργό, με 
τη συμμετοχή του οικονομικού 
επιτελείου και της ομοσπονδίας 
των εστιατορικών και συναφών 
επαγγελμάτων, για το θέμα της 
ενίσχυσης της εστίασης, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι 
ο κλάδος της εστίασης έχει λά-
βει πάνω από 1 δισεκατομμύριο 
ευρώ, ενώ υπογράμμισε ότι «αυ-
τή η τεράστια ένεση ρε0υστότη-
τας, την οποία παρείχε το κράτος 
συνολικά στην πραγματική οικο-
νομία, οφείλεται εν πολλοίς και 
στο γεγονός ότι η χώρα ανέκτη-
σε την αξιοπιστία της και μπόρεσε 
και κάλυψε τα ταμειακά της δια-
θέσιμα μέσα από δανεισμό με τα 
χαμηλότερα επιτόκια που έχει δει 
ποτέ η χώρα και η Ελληνική Δη-
μοκρατία, συνολικά».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστι-
ατορικών και Συναφών Επαγγελ-
μάτων, Γιώργο Καββαθά, «το μέ-
τρο έρχεται να καλύψει αυτό το 
μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας 
για την επανεκκίνηση του κλά-
δου. Βεβαίως, θα παίξει καθορι-
στικό ρόλο ο χρόνος με τον οποίο 
θα έρθει αυτή η ρευστότητα στα 
χέρια των επιχειρήσεων».

 ΠΑΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Το μέτρο της κάλυψης πάγιων δαπανών, το οποίο 
θα αρχίσει να «τρέχει» με την επανεκκίνηση της 
αγοράς, προβλέπει την ενίσχυση μέσω «πιστω-
τικού» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απο-
πληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων.

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των 
πάγιων δαπανών του 2020 που δεν έχουν κα-
λυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από 
το κράτος. Στις πάγιες δαπάνες περιλαμβάνονται 
οι παροχές σε εργαζομένους, ασφαλιστικές ει-
σφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευ-
ση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά 
έξοδα και χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. 
Οι επωφελούμενες επιχειρήσεις πρέπει να ανή-
κουν σε πληττόμενους κλάδους, να απασχολούν 
τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απα-
σχόλησης, να έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώ-
σεις ΦΠΑ και Ε3 για την περίοδο που υποχρεού-
νται, να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων του-
λάχιστον 30% σε σχέση είτε με τα ακαθάριστα 
έσοδά τους είτε με τα συνολικά έξοδά τους και 

πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 
2019. Η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που 
ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαί-
ρεση των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδιοριστεί 
αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις, με βάση τον 
διαθέσιμο προϋπολογισμό των 500 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιεί-
ται με βάση την πτώση του τζίρου και θα είναι 
υψηλότερο για επιχειρήσεις με πτώση τζίρου 
άνω του 60%. Η ενίσχυση δεν θα μπορεί να ξε-
περνά το 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά παράλληλα θα 
υπάρχει πλαφόν σε σχέση με τις ζημίες (δεν θα 
μπορεί να ξεπερνά το 70% των ζημιών για με-
σαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για 
μικρές) και τον τζίρο (δεν θα μπορεί να ξεπερ-
νά την απώλεια τζίρου του 2020, με ειδική μέ-
ριμνα για τις νέες επιχειρήσεις).

Οι επωφελούμενες επιχειρήσεις υποχρεού-
νται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθ-
μό του προσωπικού που απασχολούν έως τις 
31/12/2021.

ΕΣΤΙΑΣΗ

Ανοιγμα με κεφάλαια έως και 100.000 ευρώ

ΜΉ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ, ύψους περίπου 350 
εκατ. ευρώ, θα δοθεί και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον κλάδο του τουρισμού με τη μορφή κεφαλαίου κί-
νησης. Με το κεφάλαιο κίνησης που θα λάβουν, οι πληττόμενες 
επιχειρήσεις θα μπορέσουν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες 

τους κατά την επανεκ-
κίνηση των δραστη-
ριοτήτων τους. Για τις 
επιχειρήσεις του του-
ρισμού ισχύουν για 
τον Απρίλιο τα μηδενι-
κά ενοίκια, η επιδότη-

ση εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους σε ξενοδο-
χεία δωδεκάμηνης διάρκειας, το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και 
οι αναστολές συμβάσεων. H κυβέρνηση, ωστόσο, επιδιώκει να 
στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τις τουριστικές επιχειρήσεις, κα-
θώς ο τουρισμός αντιπροσωπεύει -άμεσα και έμμεσα- περίπου 
το 35% του ελληνικού ΑΕΠ. Μια νέα παρέμβαση που δρομολο-

γείται θα αφορά ξενοδόχους που έχουν πληγεί σοβαρά από τις 
συνέπειες της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα θα ενταχθούν και σε 
επενδυτικά σχέδια -«Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις- αναμόρφω-
σης ή και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστά-
σεών τους, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη 
δημιουργία νέων. Επίσης, εξετάζεται η επιδότηση των εργοδο-
τικών ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει σήμερα για τα ξενο-
δοχεία δωδεκάμηνης διάρκειας να επεκταθεί πέραν του Ιουνί-
ου προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις κατά την επανα-
λειτουργία τους, ενώ σχεδιάζεται και ένα ευρύ πρόγραμμα επι-
δότησης για τους εργαζομένους του κλάδου που έχουν μείνει 
για μήνες εκτός αγοράς εργασίας. Η κυβερνητική στόχευση, πά-
ντως, είναι να υπάρξει στήριξη του τουρισμού καθ’ όλο το πρώ-
το εξάμηνο, σε συνδυασμό με την υλοποίηση ενός ευρύτατου 
επενδυτικού προγράμματος για την αναβάθμιση των παρωχη-
μένων υποδομών πολλών προορισμών, καθώς η επόμενη ημέ-
ρα της πανδημίας θα φέρει μεγάλες προκλήσεις για τον κλάδο, 
σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. 

Χρηματοδοτική ένεση 
και στον τουρισμό
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