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Ρόδος, Τετάρτη 20.04.2022   

 

1. Παράταση ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη 

επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων 

ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, 

παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» 

 

➢ Τι αφορά 

 

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων 

Χρηματοδότησης στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο 

πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και 

εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού», 

σύμφωνα με την οποία η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι 

την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, από την Παρασκευή 15 Απριλίου και ώρα 15:00 

όπως ίσχυε. 

 

Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης προστίθενται και οι ΚΑΔ: 

✓ 77.39.19.03 «Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων» 

✓ 90.02.19 «Αλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος» 

✓ 90.04 «Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες» 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης 

συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, 

εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, 

λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου 

COVID-19. 

 

➢ Δικαιούχοι 

✓ 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. 

 

 

http://www.ando.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=86&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=86&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=86&cs=
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➢ Επιδότηση 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης των 
επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα: 

• Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε 
ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019, 

• Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 
ή εντός του 2021, υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης 
εργασιών (2019, 2020 ή 2021) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019, 2020 ή 
2021) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019, 2020 ή 2021) επί 365 ή 366. 
Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται 
να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του 
έτους έναρξης εργασιών. 

• Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη 
επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί 
του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020. Για τον 
υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανηγμένος) λαμβάνεται 
υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 
2020. 

• Στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και αποδεδειγμένα δεν είχαν 
έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους κατά το έτος 
αυτό, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά 
μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών 
του έτους 2021. Για τον υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή 
ανηγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα 
εσόδων) εντός του 2021. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 
ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) 

 

➢ Προϋπολογισμός 

50 εκατ. ευρώ (46 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 4 εκατ. ευρώ για Μεγάλες 
Επιχειρήσεις) για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. 

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία 
COVID-19 

➢ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης 

 

Υποβολή των αιτήσεων έως Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 

 

 

http://www.ando.gr/
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➢ Σχετικά 

Δείτε τη 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: ΕπανΕκ 2014-2020  

18/4/2022 
Πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Αιτήσεων που υποβλήθηκαν 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

18/4/2022 Σύνοψη της Δράσης 

18/4/2022 Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)  

15/4/2022 
Δεύτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

στη Δράση [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης] 

4/4/2022 
Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη 

Δράση 

17/3/2022 
Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή για τις αιτήσεις στη 

Δράση 

17/3/2022 Βοηθητικό Εγχειρίδιο για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ  

10/3/2022 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση 

 

 
2. Παράταση ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων 
στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών 
Υπηρεσιών» 
  
 
➢ Τι αφορά 

 

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση  παράτασης ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 

Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής 

Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σύμφωνα με την οποία η υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 13/05/22 και ώρα 15:00, από 18/04/22 και 

ώρα 15:00, όπως ίσχυε. 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και 

Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να 

ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων και 

διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

 

 

 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/2h_trop_prosklhshs_plhttomenes.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1538
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20220418_1h_apof_entaxwn_plhttomenes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20220418_1h_apof_entaxwn_plhttomenes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/SYNOPSH_PLHTTOMENES_EPANEK.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/INFOGRAPHIC_PLHTTOMENES_EPANEK.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/2h_trop_prosklhshs_plhttomenes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/2h_trop_prosklhshs_plhttomenes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/1h_trop_prosklhshs_plhttomenes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/1h_trop_prosklhshs_plhttomenes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/ypeythynes_dhlvseis_ypodeigmata.zip
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/ypeythynes_dhlvseis_ypodeigmata.zip
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/egxeiridio_ypovolhs_plhttomenes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prosklhsh_plhttomenes.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=85&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=85&cs=
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➢ Δικαιούχοι 

 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται 

στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως εξής:   

✓ Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας 

λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και 

✓ Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. 

 

 

➢ Επιδότηση 

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την 
αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής: 

• Επιχορήγηση έως 2.000 ευρώ 

0 =< έσοδα χρήσης 2020 =< 20.000 ευρώ 

• Επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ 

έσοδα χρήσης 2020 > 20.000 ευρώ 

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 που υποβλήθηκε το 
2021, από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 «Σύνολο 
Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών». 

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις 28.02.2022, 
δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ. 

Δεν γίνεται αποδεκτή, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης, τροποποιητική δήλωση Ε3, η 
οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

➢ Προϋπολογισμός 

30 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

➢ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης 

 

Υποβολή των αιτήσεων έως Παρασκευή 13/05/22 και ώρα 15:00 

 

➢ Σχετικά 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: ΕπανΕκ 2014-2020  

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/1h_tropopoihsh_prosklhshs_logistes.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1539
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 18/4/2022 Σύνοψη της Δράσης 

18/4/2022 Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic) 

15/4/2022 
Απόφαση Παράτασης της Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών 

Σχεδίων στη Δράση - 1η τροποποίηση 

11/3/2022 Εγχειρίδιο εγγραφής νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ  

11/3/2022 Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση  

9/3/2022 
Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή για την υποβολή 

αιτήσεων στη Δράση 

3/3/2022 
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη 

Δράση 

 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/SYNOPSI_LOGISTES_EPANEK.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/INFOGRAPHIC_LOGISTES_EPANEK.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/1h_tropopoihsh_prosklhshs_logistes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/1h_tropopoihsh_prosklhshs_logistes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/egxeiridio_eggrafhs_pske_logistes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/egxeiridio_ypobolhs_aithshs_pske.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A3.zip
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A3.zip
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20220303_PROSKLHSH_LOGISTES.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20220303_PROSKLHSH_LOGISTES.pdf

