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Πρέβεζα 30/12/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Νέα Δράση του ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια 

Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου.  

  

  Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει  τις επιχειρήσεις μέλη του ότι υπογράφτηκε σήμερα, 

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου, Υπουργική Απόφαση για τη νέα δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά 

στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων 

εξωτερικού χώρου. 

   Η δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται 

από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας 

θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι 

επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο 

καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας. 

Προϋπολογισμός της Δράσης 

60 εκατ. ευρώ.  

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. 

Οι Κωδικοί Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που επιδοτούνται είναι οι: 

 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

 56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας 

 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών 

Επιδότηση 

Επιχορηγείται η προμήθεια θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 100 

ευρώ για το κάθε θερμαντικό σώμα. 

Μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης: 5000 ευρώ. 



Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ). 

 Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από επιβολή προστίμων για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας. 

 Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01/02/2020  και πριν 

την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από αυτήν, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ κατά την ημερομηνία 

προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

προς χρηματοδότηση. 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 

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. 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00. 

Ηλεκτρονική Υποβολή 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://heating-

devices.mindev.gov.gr 

Επικοινωνία – Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ, τη διαδικασία υποβολής και 

έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να 

επισκεφθείτε τις παρακάτω σελίδες: 

• http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs 

• https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=684&t=Perigrafi-Drasis 

• https://www.espa.gr 

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τους: www.efepae.gr. 

Για τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορείτε μπορείτε  να απευθυνθείτε ή 

να ανατρέξετε 

 στην ιστοσελίδα www.diaxeiristiki.gr 

 Να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη υπάλληλο  του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στη Διαχειριστική 

κα Ράπτη Έλενα στο τηλ.2682029414  με εσωτ. 11.   
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