
   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Alpha Plan Consultants 
Ι. Κωλέττη 25Β (έναντι εμπορικού κέντρου One Salonica Mall), 3ος όροφος, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη │ Τηλέφωνο  2310 566767 │ fax 2310 567890 │ e-mail : info@aplan.gr 

«Έκτακτη Επιχορήγηση των Πληττόμενων από την Πανδημία Επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας, Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Εκθέσεων, Τροφοδοσίας Εκδηλώσεων, Παροχής 

Υπηρεσιών Γυμναστηρίου και Σχολής Χορού» 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 50 εκατομμύρια ευρώ 
 
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 15:00 
 
Δημόσια Χρηματοδότηση: κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019 
και έως 400.000€ που θα δοθούν ως κεφάλαιο κίνησης. 
 

Δικαιούχοι της Δράσης:  
Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται 
σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους: 
 
56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της 
δραστηριότητας) 
56.30.10: Δραστηριότητες παροχής ποτών (περιλαμβάνονται μόνο οι τεταρτοβάθμιοι που λήγουν 
σε 01, 09,10,11,12,13) 
82.30: Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της 
δραστηριότητας) 
85.52.11: Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού (περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της 
δραστηριότητας) 
93.13.10: Υπηρεσίες γυμναστηρίων  
93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, 
γιόγκα κλπ) 
93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής  
93.29.11.03: Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και 
συναφών) 
93.29.19.00: Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 
93.29.19.01: Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 
93.29.19.02: Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και 
συναφών) 
93.29.19.03: Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.) 
93.29.19.04: Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) 
93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου 
93.29.19.10:Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης» 
(escape rooms) 

Επιδοτούμενες Δαπάνες: 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 01/01/2022 έως 30/09/2022. Το ποσό κεφαλαίου κίνησης 
(επιχορήγησης) που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος 
των ποσών των παρακάτω κωδικών του Εντύπου Φ2. 

 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας 

 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και 

 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών 

 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α 

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021. 
2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα 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, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του 
Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) του 
φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός 
του 2020 και 2021 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας, είτε της επιχείρησης, 
είτε του υποκαταστήματος. 

3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014. 
4. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ. 
5. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 50%, τουλάχιστον σε 

σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. 
6. Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο 

εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει. 
7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης 

κρατικής ενίσχυσης. 
8. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση. 


