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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν εγχειρίδιο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επιχειρηματίες που επιθυμούν
να υποβάλουν αίτηση στη δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την
προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου», δίνοντας με απλό και
κατανοητό τρόπο οδηγίες προκειμένου να συμπληρωθούν σωστά όλα τα πεδία της
αίτησης.
Στόχος της Δράσης είναι η άμεση και χωρίς καθυστερήσεις επιχορήγηση των
επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου
μέσω της διαδικασίας προέγκρισης των αιτήσεων. Στη συνεχεία θα ακολουθήσει
αναλυτικός διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων προκειμένου να οριστικοποιηθεί η
έγκρισή τους από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Καθίσταται σαφές πως η πληρότητα της αίτησης αποτελεί ζωτικής σημασίας
διαδικασία καθώς οι αιτήσεις που θα παρουσιάζουν ελλιπή στοιχεία ή μη πληρότητα
θα απορρίπτονται και θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση των εκταμιευθέντων
ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Με βάση τα παραπάνω προτού υποβάλλετε το αίτημα σας θα πρέπει να μελετήσετε
με μεγάλη προσοχή:



Το

Tην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
To Αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων
Το παρόν Εγχειρίδιο Οδηγιών Υποβολής
Πληροφοριακό

σύστημα φιλοξενείται στην διεύθυνση https://heating‐
devices.mindev.gov.gr/ και έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απλό και
φιλικό προς τον χρήστη.
Η ροή των ενεργειών του πληροφοριακού συστήματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
μην είναι δυνατή η μετάβαση στο επόμενο βήμα συμπλήρωσης της αίτησης αν δεν
έχουν πρώτα συμπληρωθεί όλα τα πεδία του εκάστοτε τρέχοντος βήματος. Με τον
τρόπο αυτό ο χρήστης καθοδηγείται βήμα βήμα με απώτερο σκοπό την
ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.
Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψει
ο χρήστης ολοκληρώνοντας την αίτηση. Τα αρχεία των δικαιολογητικών θα πρέπει
να είναι ευκρινή και να επισυνάπτονται στο αντίστοιχο πεδίο που ορίζει η αίτηση και
όχι όπου επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης. Το δε όνομα του κάθε αρχείου θα πρέπει να
είναι αντιπροσωπευτικό του περιεχόμενού του, έτσι ώστε ο έλεγχος να γίνεται με
άμεσο τρόπο και να μην δυσχεραίνεται η διαδικασία του ελέγχου, γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει σε αναπόφευκτες επιστροφές χρημάτων εκ μέρους των
επιχειρήσεων λόγω μη ορθής ή πλήρους συμπλήρωσης της αίτησης.
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2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η σύνδεση στο πληροφορικό σύστημα γίνεται με την χρήση ενός φυλλομετρητή
(browser) πληκτρολογώντας την διεύθυνση https://heating‐devices.mindev.gov.gr/
οπότε και εμφανίζεται η κάτωθι οθόνη

Με την επιλογή «Ασφαλής Σύνδεση» μεταφερόμαστε στην οθόνη αυθεντικοποίησης του
χρήστη μέσω κωδικών του TAxisNet

Ο χρήστης εισάγει τους κωδικούς με τους οποίους συνδέεται στο TAxisNet και στη συνέχεια
αφού επιλέξει «Σύνδεση» και επαληθευτεί η ταυτότητά του επιτυχώς μεταφέρεται στο
περιβάλλον υποβολής της Αίτησης.

3 ΑΙΤΗΣΗ
3.1 Γενικά Στοιχεία της Αίτησης
Η αρχική οθόνη της αίτησης αφορά στη συμπλήρωση πεδίων που αναφέρονται σε γενικά
στοιχεία της επιχείρησης:
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Τo πεδίo «ΑΦΜ», έρχεται προσυμπληρωμένο από το taxis
Στα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» και «ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» συμπληρώνουμε την
επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης όπως αναφέρονται στο έγγραφο του
taxis που θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά.
Στο πεδίο «ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ» από την αναπτυσσόμενη λίστα επιλέγουμε την νομική
μορφή που έχει η επιχείρησή μας (ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ κλπ)
Στο πεδίο «ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» επιλέγουμε από την αναπτυσσόμενη λίστα το
μέγεθος που έχει η επιχείρησή μας, με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί
μεγέθους ΜΜΕ (Πολύ μικρή/Μικρή/Μεσαία/Μεγάλη). Η επιλογή που θα κάνουμε θα
πρέπει να συμβαδίζει με τα στοιχεία που θα δηλώσουμε στην ΥΔ ΜμΕ την οποία και θα
επισυνάψουμε στην αίτηση. Προκειμένου να συμπληρώσουμε το μέγεθος μπορούμε να
συμβουλευτούμε τον παρακάτω πίνακα:
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Τα πεδία «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑ (OFFSHORE)» και «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» θα πρέπει να έχουν απαντηθεί με «ΟΧΙ»
προκειμένου να περάσει η αίτηση στο επόμενο βήμα. Αν έστω και ένα από τα πεδία αυτά
έχει «ΝΑΙ» (στην περίπτωση offshore ή θυγατρικής Δημοσίου Οργανισμού) αυτό
σημαίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση και
εμφανίζεται το κάτωθι μήνυμα



Επιλέγουμε «Επόμενο» για να μεταβούμε στην επόμενη οθόνη

3.2 Διεύθυνση Έδρας
Η οθόνη αφορά στη συμπλήρωση των στοιχείων που αφορούν στην έδρα της επιχείρησης
όπως αυτή έχει δηλωθεί στην εφορία και όπως προκύπτει από το πρώτο δικαιολογητικό
συμμετοχής του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V.
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Στα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», «ΔΗΜΟΣ‐ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»
επιλέγουμε από τις αναπτυσσόμενες λίστες δίπλα στα πεδία την περιφέρεια
περιφερειακή ενότητα και δήμο/κοινότητα που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης
Στο πεδίο «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΟΔΟΣ‐ΑΡΙΘΜΟΣ)» συμπληρώνουμε τη διεύθυνση και τον
αριθμό της έδρας της επιχείρησης όπως αυτά φαίνονται και στο δικαιολογητικό 1 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V
Στα πεδία «ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΟΣ» και «ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» συμπληρώνουμε τον
ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής της έδρας της επιχείρησης και το τηλέφωνο
επικοινωνίας.
Επιλέγουμε «Επόμενο» για να μεταβούμε στην επόμενη οθόνη

3.3 Επιλέξιμος Κ.Α.Δ. δραστηριοτήτων
Στην οθόνη που ακολουθεί πρέπει να δηλωθούν οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της επιχείρησης συνολικά
από όλες τις εγκαταστάσεις που θα δηλωθούν στην συνέχεια της αίτησης.
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Επιλέγοντας «+ Προσθήκη ΚΑΔ» εμφανίζονται τα πεδία επιλογής ΚΑΔ όπως φαίνεται
παρακάτω






Στο πεδίο «Κωδικός» επιλέγουμε από την αναπτυσσόμενη λίστα, που περιλαμβάνει
όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ, τον ΚΑΔ που θέλουμε να δηλώσουμε
Στο πεδίο «Ημ/νια έναρξης» συμπληρώνουμε την ημερομηνία έναρξης του ΚΑΔ όπως
αυτή αναγράφεται στο δικαιολογητικό 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V
Επιλέγουμε «Καταχώρηση»
Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία προκειμένου να επιλέξουμε το σύνολο των
επιλέξιμων ΚΑΔ. Είναι σημαντικό να δηλώσουμε όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ
προκειμένου σε επόμενο στάδιο της αίτησης να μπορούμε να τους αντιστοιχίζουμε σε
κάθε έναν από τους χώρους εστίασης που θα δηλωθούν.
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Στο τέλος της διαδικασίας προσθήκης ΚΑΔ θα πρέπει να έχουμε μια οθόνη όπου θα
φαίνονται όλοι οι ΚΑΔ που έχουμε προσθέσει όπως παρακάτω.




Στην περίπτωση που θέλουμε να διαγράψουμε έναν ΚΑΔ επιλέγουμε
Επιλέγουμε «Επόμενο» για να μεταβούμε στην επόμενη οθόνη

Σημείωση: Για την συμπλήρωση των επόμενων δύο βημάτων της αίτησης και προκειμένου
να κατανοήσει ο χρήστης τις έννοιες «Συνδεδεμένη Επιχείρηση» και «Συνεργαζόμενη
Επιχείρηση» ήτοι:



τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει στην εταιρική/μετοχική της σύνθεση η
αιτούσα
τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εταίροι/μέτοχοι στην αιτούσα.

μπορεί να συμβουλευτεί τον Οδηγό ΜμΕ τον οποίο μπορεί να βρει εδώ:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/el/rendition
s/pdf
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3.4 Α.Φ.Μ συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Στο βήμα αυτό θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με την
επιχείρηση που υποβάλει το αίτημα επιχορήγησης. Η αρχική οθόνη έχει την παρακάτω
μορφή.



Επιλέγουμε «+ Προσθήκη συνδεδεμένης επιχείρησης»

Ο πίνακας των πεδίων που εμφανίζεται για την εισαγωγή στοιχείων για την συνδεδεμένη
επιχείρηση είναι της κάτωθι μορφής.
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Στα πεδία «ΑΦΜ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» κ’ «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ
ΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία για την συνδεδεμένη επιχείρηση με
την επιχείρησή μας.
Στο πεδίο «Ε.Μ.Ε τελευταίας χρήσης» συμπληρώνουμε τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
για το έτος 2019 της συνδεδεμένης επιχείρησης.
Στο πεδίο «Ε.Μ.Ε προτελευταίας χρήσης» συμπληρώνουμε τις Ετήσιες Μονάδες
Εργασίας για το έτος 2018 της συνδεδεμένης επιχείρησης.
Στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ τελευταίας χρήσης» συμπληρώνουμε το σύνολο του
ενεργητικού για το έτος 2019 της συνδεδεμένης επιχείρησης.
Στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ προτελευταίας χρήσης» συμπληρώνουμε το σύνολο
του ενεργητικού για το έτος 2018 της συνδεδεμένης επιχείρησης.
Στο πεδίο «ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τελευταίας χρήσης» συμπληρώνουμε τον κύκλο εργασιών
για το έτος 2019 της συνδεδεμένης επιχείρησης.
Στο πεδίο «ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ προτελευταίας χρήσης» συμπληρώνουμε τον κύκλο
εργασιών για το έτος 2018 της συνδεδεμένης επιχείρησης.
Επιλέγουμε «Καταχώρηση»
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όλες τις συνδεδεμένες με την επιχείρησή μας
επιχειρήσεις.

Σημείωση: Τα ποσά συμπληρώνονται σε χιλιάδες ευρώ πχ αν θέλουμε να συμπληρώσουμε
στον κύκλο εργασιών το ποσό των 1234€ θα συμπληρώσουμε στο αντίστοιχο πεδίο 1.234
(δηλ. για το δεκαδικό μέρος χρησιμοποιείται η τελεία . αντί για ,)
Στο τέλος της διαδικασίας θα πρέπει να έχουμε μια οθόνη της μορφής:





Στην περίπτωση που θέλουμε να διορθώσουμε κάποιο από τα στοιχεία της
συνδεδεμένης επιχείρησης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαγράψουμε την καταχωρημένη
επιχείρηση επιλέγοντας
και στη συνέχεια να επιλέξουμε εκ νέου «+ Προσθήκη
συνδεδεμένης επιχείρησης»
Όταν ολοκληρώσουμε τις προσθήκες όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων επιλέγουμε
«Επόμενο» για να μεταβούμε στο επόμενο βήμα της αίτησης.
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3.5 Α.Φ.Μ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
Στο βήμα αυτό θα πρέπει να καταχωρήσουμε στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες
είναι συνεργαζόμενες με την δική μας επιχείρηση



Επιλέγουμε «+ Προσθήκη συνεργαζόμενης επιχείρησης»

Ο πίνακας των πεδίων που εμφανίζεται για την εισαγωγή στοιχείων για την συνδεδεμένη
επιχείρηση είναι της κάτωθι μορφής:
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Στα πεδία «ΑΦΜ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» κ’ «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία για την συνεργαζόμενη επιχείρηση με
την επιχείρησή μας.
Στο πεδίο «Ε.Μ.Ε τελευταίας χρήσης, κατ’ αναλογία του ποσοστού συνεργασίας»
συμπληρώνουμε τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ανάλογα με το ποσοστό συνεργασίας για
το έτος 2019 της συνεργαζόμενη επιχείρησης με τη δική μας.
Αν πχ η συνεργαζόμενη επιχείρηση συμμετέχει στην δική μας με ποσοστό 30% και
έχει για το 2019 15 ΕΜΕ τότε θα δηλωθεί στο πεδίο το 30% του 15 ήτοι 5 ΕΜΕ.
Στο πεδίο «Ε.Μ.Ε προτελευταίας χρήσης, κατ’ αναλογία του ποσοστού συνεργασίας»
συμπληρώνουμε τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ανάλογα με το ποσοστό συνεργασίας για
το έτος 2018 της συνεργαζόμενη επιχείρησης με τη δική μας.
Στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ τελευταίας χρήσης, κατ’ αναλογία του ποσοστού
συνεργασίας» συμπληρώνουμε το σύνολο του ενεργητικού ανάλογα με το ποσοστό
συνεργασίας για το έτος 2019 της συνεργαζόμενη επιχείρησης με τη δική μας.
Στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ προτελευταίας χρήσης, κατ’ αναλογία του ποσοστού
συνεργασίας» συμπληρώνουμε το σύνολο του ενεργητικού ανάλογα με το ποσοστό
συνεργασίας για το έτος 2018 της συνεργαζόμενη επιχείρησης με τη δική μας.
Στο πεδίο «ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τελευταίας χρήσης, κατ’ αναλογία του ποσοστού
συνεργασίας» συμπληρώνουμε τον κύκλο εργασιών ανάλογα με το ποσοστό
συνεργασίας για το έτος 2019 της συνεργαζόμενη επιχείρησης με τη δική μας.
Στο πεδίο «ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ προτελευταίας χρήσης, κατ’ αναλογία του ποσοστού
συνεργασίας» συμπληρώνουμε τον κύκλο εργασιών ανάλογα με το ποσοστό
συνεργασίας για το έτος 2018 της συνεργαζόμενης επιχείρησης με τη δική μας.
Επιλέγουμε «Καταχώρηση»
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όλες τις συνεργαζόμενες με την επιχείρησή μας
επιχειρήσεις.

Σημείωση: Τα ποσά συμπληρώνονται σε χιλιάδες ευρώ πχ αν θέλουμε να συμπληρώσουμε
στον κύκλο εργασιών το ποσό των 1234€ θα συμπληρώσουμε στο αντίστοιχο πεδίο 1.234
(δηλ. για το δεκαδικό μέρος χρησιμοποιείται η τελεία . αντί για ,)
Στο τέλος της διαδικασίας θα πρέπει να έχουμε μια οθόνη της μορφής:
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Στην περίπτωση που θέλουμε να διορθώσουμε κάποιο από τα στοιχεία της
συνεργαζόμενης επιχείρησης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαγράψουμε την
καταχωρημένη επιχείρηση επιλέγοντας
και στη συνέχεια να επιλέξουμε εκ νέου «+
Προσθήκη συνδεδεμένης επιχείρησης»
Όταν ολοκληρώσουμε τις προσθήκες όλων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
επιλέγουμε «Επόμενο» για να μεταβούμε στο επόμενο βήμα της αίτησης.

3.6 Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου
Στο βήμα αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της
επιχείρηση μας. Βλέπουμε την παρακάτω οθόνη:
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Σε ένα από τα πεδία «ΑΦΜ» ή «ΤΙΝ» (Τaxation Identification Number) ο χρήστης εισάγει
το ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης
Στα υπόλοιπα πεδία συμπληρώνει τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης
με τη σειρά των πεδίων που φαίνονται στην οθόνη.

Στο e‐mail που δηλώνετε θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα
μηνύματα από τον ΕΦΕΠΑΕ, τα οποία επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την
έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών. Επομένως το email θα πρέπει να
έχει συμπληρωθεί σωστά, να είναι έγκυρο και να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα
(σημείωση: Καλό θα ήταν να ελέγχετε τακτικά και την κατηγορία spam για την περίπτωση
που για κάποιο λόγο τα ενημερωτικά μηνύματα καταχωρηθούν στην ανωτέρω κατηγορία
από τον e‐mail Server σας ).

3.7 Θερμαντικά σώματα ανά κατάστημα
Στο βήμα αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε τις εγκαταστάσεις εστίασης για τις οποίες έχουμε
προμηθευτεί θερμαντικά σώματα και εν συνεχεία για κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να
προσθέσουμε τα στοιχεία των θερμαντικών σωμάτων που προμηθευτήκαμε.
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Επιλέγοντας «+ Προσθήκη καταστήματος» ανοίγει η φόρμα εισαγωγής καταστήματος όπως
παρακάτω:
Οθόνη 7.1





Στο πεδίο «ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» συμπληρώνουμε “ΕΔΡΑ” αν πρόκειται για την
έδρα της επιχείρησης ή “ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1” αν πρόκειται για υποκατάστημα.
Για κάθε νέο υποκατάστημα που προσθέτουμε, αυξάνουμε τον αριθμό του
υποκαταστήματος πχ υποκατάστημα 1, υποκατάστημα 2 κλπ
Στα πεδία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», «ΔΗΜΟΣ‐ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»
επιλέγουμε από τις αναπτυσσόμενες λίστες που βρίσκονται δίπλα από τα πεδία αυτά την
περιφέρεια, την περιφερειακή ενότητα και το δήμο/κοινότητα που βρίσκεται η
εγκατάσταση εστίασης που καταχωρούμε.

[17]











Στο πεδίο ΚΑΔ επιλέγουμε από την λίστα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που είχαμε
δηλώσει στο Βήμα 3 της αίτησης και o οποίος είναι ενεργός στην τρέχουσα εγκατάσταση
που καταχωρούμε.
Στο πεδίο «ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» συμπληρώνουμε σε τ.μ. την συνολική
επιφάνεια όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα όλων των αδειοδοτημένων
εξωτερικών χώρων που έχει η εγκατάσταση.
Στο πεδίο «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΟΔΟΣ‐ΑΡΙΘΜΟΣ)» συμπληρώνουμε την διεύθυνση της
εγκατάστασης όπως αυτή αναγράφεται στο δικαιολογητικό 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
V(έγγραφο TaxisNet) για την εγκατάσταση αυτή.
Στα πεδίο «ΤΟΠOΘΕΣΙΑ» (μη υποχρεωτική συμπλήρωση) και «ΤΗΛΕΦΩΝΟ»
συμπληρώνουμε την ονομασία της ευρύτερης περιοχής της εγκατάστασης καθώς και το
τηλέφωνο επικοινωνίας.
Επιλέγουμε «Καταχώρηση» για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της εγκατάστασης
εστίασης.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για το σύνολο των εγκαταστάσεων εστίασης και τις
οποίες θα συμπεριλάβουμε στην αίτηση.

Στο τέλος της διαδικασίας προσθήκης πρέπει να βλέπουμε μια οθόνη όπως παρακάτω:



Στην περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε διορθώσεις σε μία από τις εγκαταστάσεις αυτό
δεν είναι εφικτό και θα πρέπει να διαγραφεί η εγκατάσταση και να την καταχωρήσουμε
εκ νέου.
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Στην οθόνη εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα η πληροφορία του μέγιστου αριθμού
θερμαντικών που μπορεί να επιχορηγηθεί η κάθε εγκατάσταση και το μέγιστο ποσό
επιδότησης.

Στη συνέχεια για κάθε εγκατάσταση επιλέγουμε «+ Δήλωση θερμαντικών σωμάτων» και
εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα εισαγωγής:







Στο πεδίο «ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» συμπληρώνουμε τον αριθμό των
σωμάτων που αιτούμαστε και τα οποία έχουν την ίδια τιμή αγοράς/θερμαντικό σώμα
Στο πεδίο «ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ» συμπληρώνουμε την μοναδιαία τιμή αγοράς χωρίς
ΦΠΑ (σημ: Οι δεκαδικοί αριθμοί καταχωρούνται με την τελεία πχ 123.34). Αν ο αριθμός
θερμαντικών σωμάτων που δηλώνουμε υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό βάσει
των τ.μ. εξωτερικών χώρων, δεν θα γίνει αποδεκτή η καταχώρηση
Επιλέγουμε «Καταχώρηση» για ολοκληρωθεί η προσθήκη σωμάτων
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όλες τις δηλωθείσες εγκαταστάσεις εστίασης

Στο τέλος της διαδικασίας προσθήκης πρέπει να βλέπουμε μια οθόνη όπως παρακάτω:
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Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται με πράσινο χρώμα το συνολικό ποσό επιδότησης.

3.8 Κατάλογος συνημμένων εγγράφων
Το βήμα αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα
πληρότητας της αίτησης κατά τον διοικητικό έλεγχο που θα ακολουθήσει.
Οι χρήστες θα πρέπει να αναρτήσουν υπό τη μορφή αρχείου τα δικαιολογητικά που
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Πρόσκλησης της Δράσης.
Κάθε αρχείο θα πρέπει να αποτυπώνει το αντίστοιχο δικαιολογητικό με ευκρινή και
ευδιάκριτο τρόπο. Το μέγεθος του κάθε αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 8Mb και οι
υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων είναι οι *.pdf,*.jpeg,*.jpg,*.png,*.zip,*.rar
Παρακάτω φαίνεται η οθόνη υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής:
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Στο πρώτο μέρος της οθόνης βρίσκονται στα σημεία με κίτρινο χρώμα τα γενικά
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Το όνομα του κάθε αρχείου θα πρέπει:


να προσδιορίζει επ’ ακριβώς το είδος του δικαιολογητικού που περιέχει



να αναρτάται στη θέση που ορίζεται για το δικαιολογητικό αυτό στην οθόνη

Τα δικαιολογητικά που αναρτώνται σε αυτό το σημείο είναι:






Εκτυπώσεις από το taxis όπου θα αποτυπώνουν τους ενεργούς ΚΑΔ για όλες τις
εγκαταστάσεις που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση. Αν δηλαδή έχουν καταχωρηθεί και
υποκαταστήματα θα πρέπει να αναρτηθούν και οι αναλύσεις με τα ΚΑΔ των
υποκαταστημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να υπάρξει ώστε να είναι ευκρινής η
ημερομηνία εκτύπωσης επί των αναρτηθέντων εγγράφων και η οποία θα πρέπει να είναι
μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
Συμπληρωμένη δήλωση ΜμΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα της Πρόσκλησης. Σημείο
προσοχής από τους χρήστες θα πρέπει να είναι η ταύτιση των στοιχείων της δήλωσης με
τα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης σε ότι αφορά τις συνδεδεμένες και
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Συμπληρωμένη δήλωση Σώρευσης σύμφωνα με το υπόδειγμα της Πρόσκλησης για τις
επιχορηγήσεις για τις οποίες η αιτούσα επιχείρηση έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα
λήψης την τελευταία τριετία

Ακολουθούν οι οθόνες με τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτώνται ξεχωριστά για κάθε
εγκατάσταση εστίασης:
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Τα δικαιολογητικά που αναρτώνται για κάθε εγκατάσταση βρίσκονται στα σημεία με πράσινο
χρώμα και είναι:









Άδεια λειτουργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Η άδεια θα πρέπει να είναι
στην επωνυμία της επιχείρησης και στην περίπτωση που στην άδεια δεν αναγράφονται
τα τ.μ. των εξωτερικών χώρων του καταστήματος θα πρέπει επιπλέον να αναρτώνται και
κατάλληλα έγγραφα πχ βεβαιώσεις αρμοδίων αρχών, τοπογραφικά ή άλλα έγγραφα από
όπου να προκύπτουν οι εξωτερικοί χώροι
Άδειες χρήσης εξωτερικών χώρων σε ισχύ κατά την υποβολή από τους Φορείς που τους
έχουν παραχωρήσει (Δεν είναι υποχρεωτικό δικαιολογητικό)
Αίτηση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά το Άρθρο 65 του ν. 4688/2020
(Δεν είναι υποχρεωτικό δικαιολογητικό)
Τιμολόγια αγοράς των θερμαντικών σωμάτων (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Τα παραστατικά εξόφλησης των τιμολογίων (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Τις λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Φωτογραφικό υλικό που να παρουσιάζει τα εγκατεστημένα στον εξωτερικό χώρο της
επιχείρησης θερμαντικά σώματα. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρξει ώστε να
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αναρτηθεί και φωτογραφικό υλικό που να παρουσιάζει τα σώματα και με εποπτικό
τρόπο ώστε να μπορεί κάποιος να αναγνωρίζει και τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο
έχουν τοποθετηθεί.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά επαναλαμβάνονται για όλες τις εγκαταστάσεις που έχουν
δηλωθεί.

Τονίζεται και πάλι στο σημείο αυτό ότι το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να προσδιορίζει
επ’ ακριβώς το δικαιολογητικό το οποίο αντιπροσωπεύει καθώς και ότι το κάθε αρχείο θα
πρέπει να αναρτάται στο αντίστοιχο πεδίο που υποδεικνύεται στην οθόνη της αίτησης.
Τυχόν παρεκκλίσεις από τους κανόνες αυτούς δύνανται να επιφέρουν δυσμενείς κρίσεις σε
ότι αφορά την πληρότητα της αίτησης κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου.

3.9 Υπεύθυνη Δήλωση
Στο βήμα αυτό ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά όλα τα σημεία που
αναγράφονται επί της υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον συμφωνεί να επιλέξει το τετραγωνάκι
(chek box) που βρίσκεται στην αρχή κάθε σημείου.

[23]

Αφού διαβάσουμε προσεκτικά και συναινέσουμε στα αναγραφόμενα επί της Υπεύθυνης
Δήλωσης σημεία, επιλέγουμε «Επόμενο» για να οδηγηθούμε στο τελευταίο βήμα πριν την
υποβολή της αίτησης.

3.10 Τραπεζικός λογαριασμός λήπτη ενίσχυσης
Στο τελευταίο βήμα πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να βλέπουμε μία οθόνη της
μορφής:
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Στο πεδίο «ΙΒΑΝ» θα πρέπει να συμπληρωθεί το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον
οποίο θα γίνει η εκταμίευση του ποσού το οποίο έχει κατ’ αρχήν εγκριθεί και το οποίο
απεικονίζεται με πράσινα γράμματα στο κάτω μέρος της οθόνης. Ιδιαίτερη προσοχή θα
πρέπει να επιδειχθεί ώστε ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλωθεί να σχετίζεται με
την επιχείρηση.
Στο πεδίο «Δικαιούχος λογαριασμού» συμπληρώνουμε το όνομα του Δικαιούχου του
λογαριασμού που αντιστοιχεί στο ΙΒΑΝ που δηλώσαμε στο προηγούμενο πεδίο
Στο πεδίο «Σχόλια» ο χρήστης δύναται να γράψει ελεύθερο κείμενο σχολίων –
παρατηρήσεων σχετικά με την αίτησή του.
Στο σημείο με τα πράσινα γράμματα θα εμφανίζεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης
για όλες τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης

Πλέον η αίτηση είναι ολοκληρωμένη και ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει «Έλεγχος και
οριστική υποβολή».
Αν η αίτηση είναι ορθά συμπληρωμένη τότε ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας
«υποβολή» να υποβάλει οριστικά την αίτηση. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν έχει
συμπληρωθεί σωστά εμφανίζεται στον χρήστη διαγνωστικό μήνυμα που αποτυπώνει τα
προβληματικά σημεία της αίτησης ώστε αυτά να διορθωθούν.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να κινείται μεταξύ των διαφορετικών οθονών της αίτησης
κάνοντας χρήση των

του πληκτρολογίου.

Τονίζεται ότι ο χρήστης προτού υποβάλλει οριστικά την αίτηση θα πρέπει να την έχει
ελέγξει πολύ προσεκτικά καθώς δεν προβλέπεται από την Πρόσκληση της Δράσης ούτε
διαδικασία διόρθωσης ή ακύρωσης της αίτησης αλλά και ούτε επανυποβολή στην
περίπτωση απόρριψής της.
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4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Κατόπιν της υποβολής της αίτησης ο αιτών ενημερώνεται για το αποτέλεσμά της (προέγκριση
ή απόρριψη), αφού προηγηθεί σύντομος προ έλεγχος από τον ΕΦΕΠΑΕ, τόσο με μήνυμα στην
αρχική οθόνη υποβολής όσο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά την καταχώρηση των στοιχείων του νόμιμου εκπροσώπου
της επιχείρησης εστίασης.

4.1 Προέγκριση αίτησης
Στην περίπτωση που η αίτηση λάβει προέγκριση ο Δικαιούχος ενημερώνεται αφενός μέσω
του περιβάλλοντος υποβολής της αίτησης με σχετικό μήνυμα και αφετέρου μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχει καταχωρήσει για τον Νόμιμο
Εκπρόσωπο στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Στη συνέχεια η αίτηση προωθείται προς
εκταμίευση και λήψη του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης.

4.2 Απόρριψη αίτησης
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του προέλεγχου που κάνει ο ΕΦΕΠΑΕ είναι αρνητικό η
αίτηση απορρίπτεται και ο αιτών ειδοποιείται μέσω της οθόνης υποβολή όπως παρακάτω:

Επιπλέον αποστέλλεται και μήνυμα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχει καταχωρήσει για τον Νόμιμο Εκπρόσωπο στο αντίστοιχο πεδίο της
αίτησης με το οποίο ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της απόρριψης, τον λόγο απόρριψης
και το δικαίωμα να υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών. Επιπλέον το μήνυμα
ενσωματώνει υπερσύνδεσμο (link) που οδηγεί, αφού συνδεθεί κάποιος μέσω των κωδικών
taxis, στην οθόνη υποβολής της ένστασης όπως φαίνεται παρακάτω:
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4.3

Υποβολή ένστασης

Το περιβάλλον υποβολής ένστασης στο οποίο οδηγείται ο χρήστης επιλέγοντας
είναι το παρακάτω:

Προκειμένου η υποβολή της ένσταση να είναι πλήρης και εμπεριστατωμένη ο χρήστης θα
πρέπει:


Να επιλέξει την επιλογή «Υποβάλλω ένσταση κατά της απόρριψης της αίτησης
χρηματοδότησης με αριθμό #χχχχ»
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Να επισυνάψει τυχόν αρχεία που τεκμηριώνουν την άποψή του
Να συμπληρώσει το πεδίο της τεκμηρίωσης αναγράφοντας κατά τρόπο σαφή και
αναλυτικό το σκεπτικό της ένστασής του.

Εν συνεχεία και αφού ελέγξει και πάλι τα παραπάνω, θα πρέπει να επιλέξει
ώστε η ένστασή του να υποβληθεί οριστικά.
Για την έκβαση της ένστασης ο χρήστης θα ενημερωθεί με μήνυμα στην οθόνη υποβολής
της αίτησης αλλά και με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email επικοινωνίας.

