


H Future Cooperation αναλαμβάνει την αίτηση της επιχείρησής σας στο 
νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ που στοχεύει στην ενίσχυση της 
επανεκκίνησης των τουριστικών επιχειρήσεων!

Το κεφάλαιο κίνησης που παρέχεται αφορά τις δαπάνες των 
επιχειρήσεων τουρισμού για τους πρώτους 2-3 μήνες λειτουργίας τους.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο
2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του
ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 
2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

[(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020) /αριθμός ημερών λειτουργίας] *365
*5%.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων τοποθετείται εντός του Ιουνίου και 
αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.



Δικαιούχοι της Δράσης

Η δράση αφορά μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες (50 εκατομμύρια 
ευρώ) επιχειρήσεις:

-Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια
-Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία
-Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων 
κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς 
ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:

ΚΑΔ 55 
 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 
55.10.1 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με 

καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) 
55.10.10 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με 

καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης) 
55.10.10.01 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο 

55.10.10.02 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο 

55.10.10.03 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με εστιατόριο 

55.10.10.04 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 
55.20.1 Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης 

διάρκειας 
55.20.11 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε 

ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών 
55.20.11.03 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών 

περιποίησης πελατών 
55.20.11.04 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή 

διάρκεια 
55.20.11.05 Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια 
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 

ρυμουλκούμενα οχήματα 
55.30.1 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ), εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής 

(τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ) 
55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ) 
55.90 Άλλα καταλύματα 

55.90.1 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά 
μέσα 

55.90.14 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την 
προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου 



Κύριοι Δικαιούχοι της Δράσης

55.90.14.01 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος με παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά 
ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική 
παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς 
αγροτικού τοπίου 

55.90.14.02 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος χωρίς παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά 
ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική 
παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς 
αγροτικού τοπίου 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 
55.90.19.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με 

παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών 
 



Λοιποί Δικαιούχοι της Δράσης

49.39.34.02 Υπηρεσίες έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό μη ιδιο- 
κτήτη 

49.39.35 Οδικές μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα 

49.39.35.01 Μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από ζώα 

49.39.39 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών π.δ.κ.α. 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.11.1 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 

79.11.11 Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές 

79.11.11.01 Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμή- 
θεια 

79.11.12 Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους 

79.11.13 Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία 

79.11.14 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων 

79.11.19 Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 

79.11.19.01 Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμή- 
θεια 

79.11.19.02 Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από 
πρακτορείο ταξιδίων 

79.11.19.03 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια 

79.11.2 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων 
και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 

79.11.21 Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα 

79.11.22 Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες 

79.11.23 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 

79.11.23.01 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.12.1 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.12.11 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών 
πακέτων) 

79.12.11.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο 
τουρισμό από το εξωτερικό 

79.12.12 Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων 

 



Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Δράση

Ενδεικτικά κριτήρια που απαιτούνται από τις υποψήφιες επιχειρήσεις για τη 
συμμετοχή τους στη δράση είναι:

Α) Νόμιμη λειτουργία.

Β) Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με 
τα μεγαλύτερα έσοδα).

Γ) Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας 
(ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.

Δ) Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ(Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ).

Ε) Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.

ΣΤ) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014. 

Ζ) Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

Η) Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 
ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.



Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης 
σε Επιχειρήσεις Εστίασης για 
Προμήθεια Πρώτων Υλών -
Επανεκκίνηση Εστίασηςwww.futurecoop.com info@futurecoop.com•
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