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«Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων 
εξωτερικού χώρου» 
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Στόχος 
προγράμματος 

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, 
δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει 
διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που 
προκαλούνται σε υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της 
οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και 
ύστερα από αυτήν. 
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Δικαιούχοι και 
Βασικές 
Προϋποθέσεις 

Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι: 

• οι επιχειρήσεις εστίασης, 

• οι επιχειρήσεις παροχής καταλυμάτων (ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα) που διαθέτουν εξωτερικό χώρο παροχής υπηρεσιών εστίασης 

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.  

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν 
πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 

• Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 
4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας) 

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης 
παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013, όπως 
αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας Πρόσκλησης. 

 
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι 
θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών. 
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Επιλέξιμοι Τομείς 
Δραστηριότητας 

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση 

επιχείρηση είναι οι : 

• 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης 

Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10 

• 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας 

Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20 

• 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών 

Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30 

• 55.10 : Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 55.10 

• 55.20 : Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 55.20 εκτός των ΚΑΔ 
55.20.12 (Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για 
επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης) και 55.20.19 (Άλλες 
υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, 
χωρίς καθημερινή καθαριότητα). 
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Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε 

περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
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Π/Υ και Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται 

σε 60.000.000€. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Η 

Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ). 

1. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου 

οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ 

υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού 

εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα 

οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους. 

2. Η Δράση προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού 

σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) νόμιμα αδειοδοτημένου 

εξωτερικού χώρου και των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς 

(Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ κλπ), καθώς και των παραχωρημένων με βάση 

την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης δυνάμει του 

άρθρου 65 του ν.4688/2020 και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα 

χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τ.μ. δεν δικαιολογεί ακέραιο 

αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον 

αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων 

3. Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 

01.02.2020 και εντεύθεν και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, 

καλύπτεται από την Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης 

διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 της 

παρούσας, κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση. 

4. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο 

εστίασης ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €). Σε περιπτώσεις εστίασης 

σε ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα που σε έναν τόπο εγκατάστασης του 

ξενοδοχείου υπάρχουν περισσότεροι από έναν εξωτερικοί χώροι παροχής 

υπηρεσιών εστίασης, αυτό οι χώροι λαμβάνονται υπόψη ως ένας εξωτερικός 

χώρος παροχής υπηρεσιών εστίασης. 

5. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η 

κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο “ενιαίας επιχείρησης”) από κάθε ενίσχυση που 

έχει λάβει ή θα λάβει δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 την τελευταία 

τριετία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της παρούσας Δράσης, 

υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση, δεν δύναται να υπερβαίνει τις 200.000 

ευρώ. 

  

Σημειώνεται ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά 

ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης ή και των τουριστικών 

καταλυμάτων που διαθέτουν εξωτερικούς χώρους παροχής υπηρεσιών εστίασης, 

που βρίσκονται στην κυριότητά του και για τις οποίες προμηθεύεται θερμαντικά 
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σώματα εξωτερικού χώρου. 

Επιπλέον πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο λήπτης της 

ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή 

των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική 

εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.  
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Διαδικασία 
Αξιολόγησης 

Η διαδικασία αξιολόγησης και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων 

χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε Αίτηση 

Χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση 

σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 

στην πλατφόρμα gov.gr και του ενάριθμου κωδικού που έλαβε κατά την χρονική 

στιγμή υποβολής της 
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Προθεσμία 
Υποβολής 
Αιτήσεων 

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται μέσω ειδικής πλατφόρμας η 
οποία φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο: https://heating-devices.mindev.gov.gr. 
από τις 04.01.2021 έως τις 31.12.2021. 

 

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες 
τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους 
πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. 
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου 
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική. 
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