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κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανηγμένος) λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 2021.  

2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 

των 400.000 € ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).  

3. Δεν γίνονται αποδεκτά, για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τροποποιητικά 

φορολογικά στοιχεία (τροποποιητική δήλωση Ε3 ή τροποποιητικές ΦΠΑ) τα οποία 

υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση της παρούσας.  

4. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ενίσχυσης αιτείται την καταβολή ποσού μικρότερου 

από το αναλογούν ποσό της παρ. 1, αυτό δηλώνεται σε σχετικό πεδίο κατά την 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

1. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται 

η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι εξής:  

 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και 

φαγητών 

Περιλαμβάνονται όλοι οι 

ΚΑΔ της Δραστηριότητας 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης - κοσμική 

ταβέρνα 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών 

τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

Περιλαμβάνονται όλοι οι 

ΚΑΔ της Δραστηριότητας 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

56.30.10.01 

Δραστηριότητες παροχής ποτών 

Περιλαμβάνονται 

αποκλειστικά οι 

αναγραφόμενοι στην δίπλα 

στήλη αναλυτικοί (4βαθμιοι) 

ΚΑΔ της Δραστηριότητας 

56.30.10.09 

56.30.10.10 

56.30.10.11 

56.30.10.12 

56.30.10.13 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  

82.30 
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών 

εκθέσεων 

Περιλαμβάνονται όλοι οι 

ΚΑΔ της Δραστηριότητας 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

85.52.11 
Υπηρεσίες σχολών χορού και 

διδασκάλων χορού 

Περιλαμβάνονται όλοι οι 

ΚΑΔ της Δραστηριότητας 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

90.02.12.00 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

90.02.12.01 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων  

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

90.02.19 
Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των 

τεχνών του θεάματος 

Περιλαμβάνονται όλοι οι 

ΚΑΔ της Δραστηριότητας 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

90.04 
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων 

και συναφείς δραστηριότητες 

Περιλαμβάνονται όλοι οι 

ΚΑΔ της Δραστηριότητας 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

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 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

93.21 

Δραστηριότητες πάρκων 

αναψυχής και άλλων θεματικών 

πάρκων 

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της 

Δραστηριότητας 

ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

93.29.11.03 
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων 

(π.χ. γάμων και συναφών)  

93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής 

93.29.19.00 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 
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ΚΑΔ  ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

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) 

 

Εξαιρουμένων των ΚΑΔ: 

93.13.10.03 

Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή, δεν είναι 

επιλέξιμος στην παρούσα δράση 

93.29.19.06 

Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών 

(ποδοσφαιράκια κλπ) 

93.29.19.07 Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου 

93.29.19.08 

Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων 

αναψυχής 

93.29.19.09 Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής  

 

 

2. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμες και μη δραστηριότητες πρέπει 

να διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία 

από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο του σημείου 22 

στοιχείο α) της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό 

να στηριχθεί η οικονομία λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19 

και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ύψους 2.300.000 

ευρώ ανά “δεδομένη επιχείρηση”.  

 
7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022. 




