
 

 

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και τη διατήρηση της 

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

ύστερα από αυτήν, προτίθεται να παρέχει ενισχύσεις στις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν 

από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές ή σεισμούς κατά την προηγούμενη περίοδο (2021), το ύψος 

των οποίων θα συσχετιστεί με τις λειτουργικές δαπάνες της κάθε επιχείρησης (στις οποίες 

περιλαμβάνεται και το κόστος απασχόλησης και οι αποσβέσεις). 

 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 
Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που 

λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές.  

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 26.000.000 Ευρώ. 

Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης: 

• Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, (Νομός Ευβοίας)  

• Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας) 

• Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)  

• Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου, στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας) 

• Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)  

• Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (Νομός Ηλείας)  

• Δήμος Αργοστολίου (Νομός Κεφαλληνίας)  

• Δήμος Ληξουρίου (Νομός Κεφαλληνίας)  

• Δήμος Σάμης (Νομός Κεφαλληνίας) 

 • Δήμος Δυτικής Σάμου (Νομός Σάμου) 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 31.12.2021.  

2. Να δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση) στις πληγείσες από 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

«Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που 
έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που 

υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»  
 



 
 

[Πληκτρολογήστε εδώ]  [Πληκτρολογήστε εδώ] 

φυσικές καταστροφές ακόλουθες περιοχές και σε διακριτό της οικίας τους χώρο για τον οποίο 

αιτούνται ενίσχυση. 

3. Να είναι υπόχρεες υποβολής φορολογικού εντύπου Ε3- «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ». 

4. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2021 ποσοστού τουλάχιστον 10% 

σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. 

5. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία 

επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το 

ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα 

οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης. 

6. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την 

ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου. 

7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση ΕΕ ή ΔΕΕ ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και 

ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% των εξόδων της τελευταίας κλεισμένης χρήσης και το μέγιστο ποσό δεν 

μπορεί να ξεπερνά τις 18.000 Ευρώ. 

Οι λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 

2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ 

3. μισθολογικό κόστος και δαπάνες για αμοιβές τρίτων 

4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης  

5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών, 

6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου), 

 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 02/11/2022 και 
ώρα 15:00.  


