Επιχορήγηςη επιχειρήςεων εςτίαςησ
για την προμήθεια θερμαντικών ςυςκευών εξωτερικοφ χώρου

Η επιχοριγθςθ παρζχεται για τθ ςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων εςτίαςθσ υπό
το κακεςτϊσ τθσ πανδθμίασ τθσ νόςου COVID-19 και ειδικότερα για τθ διευκόλυνςθ τθσ
λειτουργίασ τουσ, ακόμα και κατά τθ χειμερινι περίοδο, ςε εξωτερικοφσ νόμιμα
χρθςιμοποιοφμενουσ χϊρουσ, όπου ο καλφτεροσ αεριςμόσ ςυμβάλλει ςτθν προςταςία τθσ
δθμόςιασ υγείασ, με ςκοπό τθν αποφυγι του ςυνωςτιςμοφ ςτουσ εςωτερικοφσ τουσ
χϊρουσ.
Η επιχοριγθςθ κα υπολογίηεται βάςει των επιςιμων δθλωμζνων και επομζνωσ
αδειοδοτθμζνων τετραγωνικϊν μζτρων (τ.μ.) εξωτερικϊν χϊρων ςφμφωνα με τθν άδεια
λειτουργίασ των καταςτθμάτων εςτίαςθσ και των με κάκε τρόπο παραχωρθμζνων από
λοιποφσ φορείσ (Διμουσ, Λιμενικά Σαμεία, ΕΟΣ κλπ.), κακϊσ και των εξωτερικϊν
επιφανειϊν που παραχωρικθκαν με το άρκρο 65 του ν. 4688/2020, ιδιόκτθτων ι/και
μιςκωμζνων.


Η επιχοριγθςθ καλφπτει κερμαντικά ςϊματα εξωτερικοφ χϊρου οποιουδιποτε
τφπου (υγραερίου, θλεκτρικά, φυςικοφ αερίου, πάνελ υπερφκρων, αλογόνου ι
άλλο), αυτόνομα/ μεμονωμζνα, ι μζροσ κινθτοφ εξοπλιςμοφ που φζρει
ενςωματωμζνο κερμαντικό ςϊμα εξωτερικοφ χϊρου, τα οποία είναι/ιταν
καινοφργια και αμεταχείριςτα κατά τθν αγορά τουσ.



Επιχορθγείται θ προμικεια ενόσ κερμαντικοφ ςϊματοσ ανά 10 τ.μ. νόμιμα
αδειοδοτθμζνου εξωτερικοφ χϊρου και μζχρι 100 ευρϊ για κάκε κερμαντικό ςϊμα
χωρίσ ΦΠΑ.



Η προμικεια των κερμαντικϊν ςωμάτων μπορεί να εχει πραγματοποιθκεί από
τθν 01/02/2020 και εντεφκεν και πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ,
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υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο λιπτθσ τθσ ενίςχυςθσ διζκετε τουλάχιςτον ζναν ενεργό
ΚΑΔ, κατά τθν θμερομθνία προμικειασ και εξακολουκεί να τον διακζτει κατά τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςισ του προσ χρθματοδότθςθ.


ε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των τετραγωνικϊν μζτρων δεν δικαιολογεί ακζραιο
αρικμό κερμαντικϊν ςωμάτων, το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ υπολογίηεται με τον
αμζςωσ επόμενο ακζραιο αρικμό κερμαντικϊν ςωμάτων.

Σε ποιουσ απευθφνεται
Επιχειριςεισ εςτίαςθσ ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν
ελλθνικι επικράτεια.
Οι επιλζξιμοι ΚΑΔ ςτουσ οποίουσ πρζπει να δραςτθριοποιείται θ προσ ενίςχυςθ επιχείρθςθ
είναι οι:


56.10 Δραςτηριότητεσ

υπηρεςιών

εςτιατορίων

και

κινητών

μονάδων

εςτίαςησ: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ τθσ υποκατθγορίασ 56.10


56.29.20 Υπηρεςίεσ

καντίνασ: Περιλαμβάνονται

και

όλοι

οι

ΚΑΔ

τθσ

υποκατθγορίασ 56.29.20


56.30 Δραςτηριότητεσ παροχήσ ποτών: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ τθσ
υποκατθγορίασ 56.30

Περίοδοσ υποβολήσ
από 4/1/2021 ζωσ 4/3/2021 (ϊρα 17:00)
Η Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ https://heatingdevices.mindev.gov.gr
Ο δυνθτικόσ λιπτθσ υποβάλλει μία Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ ανά ΑΦΜ, για το ςφνολο
εγκαταςτάςεων εςτίαςθσ που διακζτει και για τισ οποίεσ προμθκεφεται κερμαντικά
ςϊματα εξωτερικοφ χϊρου.
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Πριν από τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ ο λιπτθσ τθσ ενίςχυςθσ πρζπει να ζχει
ιδθ προχωριςει ςτθν προμικεια, αποπλθρωμι των κερμαντικϊν ςωμάτων εξωτερικοφ
χϊρου κακϊσ και ςτθ ςχετικι εγγραφι ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ επιχείρθςθσ.
Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ ο λιπτθσ τθσ ενίςχυςθσ υποχρεοφται
ςωρευτικά:


να ςυμπλθρϊςει θλεκτρονικά τα ςχετικά πεδία του ςθμείου «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ» όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι



να επιςυνάψει τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V



να οριςτικοποιιςει τθν αίτθςθ ϊςτε αυτι να καταςτεί διακζςιμθ προσ
επεξεργαςία ςε επόμενο ςτάδιο.

Η Αίτηςη Χρηματοδότηςησ πρζπει να είναι πλήρωσ ςυμπληρωμζνη καθϊσ ςε διαφορετική
περίπτωςη δεν θα είναι δυνατή η οριςτική υποβολή τησ αίτηςησ και η λήψη ενάριθμου
κωδικοφ.
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