Πίνακας επιχορηγήσεων
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ Τις ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ Η ΕΧΕΙ ΑΙΤΗΘΕΙ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οπόοία η αιτούσα λειτουργεί
ως δεδομένη επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις).

Μέτρο με το οποίο αποκτήθηκε με
έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης ή έγινε αίτηση και
φορέας χορήγησης ενίσχυσης
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ τακτικός προυπολογισμός του Ειδικού Φορέα
1023‐711‐0000000 " Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του
Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 2310803020, η οποία
δαπάνη θα αντιμετωπισθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον
ΑΛΕ 2910601058 "Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με
την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
απότον κορωνοιο"

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΕΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ του τακτικού
προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023‐711‐0000000
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομι‐
κών, η οποία εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα
και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και η οποία θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές
αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες»

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ σε βάρος
του τακτικού προϋπο‐
λογισμού του Ειδικού Φορέα 1023‐711‐0000000 «Γενικές
Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και
του ΑΛΕ 2310803020 «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρε‐
πτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
με νομική μορφή», η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2310803020, καθώς
και με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058
«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίη‐
ση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του
κορωνοϊού», και δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ‐
πολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023‐711‐0000000 «Γε‐
νικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών,
η οποία εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα και δεν
είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και η οποία θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές
για τραπεζικές υπηρεσίες»,

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ σε βάρος
του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού
Φορέα 1023‐711‐0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»
του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 2310803020
«Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς με νομική μορφή», η οποία
θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
ΑΛΕ 2310803020, καθώς και με μεταφορά πιστώσεων
από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού», και δαπάνη
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού
Φορέα 1023‐711‐0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»
του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξαρτάται από τα
πραγματικά γεγονότα και δεν είναι δυνατόν να προσδι‐
οριστεί και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπη‐
ρεσίες»,

ΕΠΑvΕΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ημ/νια Υπουργικής
απόφασης
Ένταξης ή ημερομηνία
Ποσό δημόσιας
λήψης του έννομου
Αριθμός Υπουργικής
χρηματοδότησης που
Ποσό δημόσιας
δικαιώματος ή
Απόφασης
αναγράφεται στην Απόφαση
χρηματοδότησης που
ημερομηνία αίτησης
Ένταξης ή αριθμός σύμβασης λήψης του δικαιώματος
Ένταξης ή ποσό αίτησης
τελικά χορηγήθηκε στην
ή άλλου εγγράφου με το οποίο
λήψης του δικαιώματος σε
επιχείρηση (τελικά
σε περίπτωση που η
τεκμηριώνεται η λήψη του
καταβληθέν ή τελικά
ενίσχυση δεν έχει ακόμη περίπτωση που η ενίσχυση
εννόμου δικαιώματος
δεν έχει ακόμη χορηγηθεί
εγκριθέν ποσό)
χορηγηθεί

Αριθμ. ΓΔΟΥ 281

Αριθμ. ΓΔΟΥ 19

ΓΔΟΥ 232

ΓΔΟΥ 420.2021

7141/1576/Α3/30‐12‐2020

14.11.2020

25/01/2021

1.3.2021

25.4.2021

30.12.2020

8.000,00 Ευρώ

4.000,00 Ευρώ

4.000,00 Ευρώ

4.000,00 Ευρώ

1.400,00 Ευρώ

8.000,00 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

2831/638/Α3/12‐05‐2021

12.05.2021

16.889,14 Ευρώ

Επωνυμία
Δικαιούχου της
Ενίσχυσης

ΑΦΜ
Δικαιούχου
της Ενίσχυσης

ΑΔΩΝΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ
094510792
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕΒΕ
ΑΔΩΝΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕΒΕ

094510792

4.000,00 Ευρώ

Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης
ΑΔΩΝΙΣ
Νομοθετικού Περιεχόμενου "Μέτρα αντιμετώπισης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
της πανδημίας του κορωνοιού CODIV‐19 και άλλες
ΠΑΡΟΧΗΣ
κατεπέιγουσες διατάξεις" (Α' 75) η οποία κυρώθηκε με
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως
ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ
τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
συνεπειών της πανδημίας του κορονοιού COVID‐19 και
ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΚΑΙ
άλλες κατεπέιγουσες διατάξεις " (Α' 84) η οποία
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕΒΕ
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (Α' 104).

094510792

4.000,00 Ευρώ

Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης
ΑΔΩΝΙΣ
Νομοθετικού Περιεχόμενου "Μέτρα αντιμετώπισης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
της πανδημίας του κορωνοιού CODIV‐19 και άλλες
ΠΑΡΟΧΗΣ
κατεπέιγουσες διατάξεις" (Α' 75) η οποία κυρώθηκε με
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως
ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ
τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
συνεπειών της πανδημίας του κορονοιού COVID‐19 και
ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΚΑΙ
άλλες κατεπέιγουσες διατάξεις " (Α' 84) η οποία
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕΒΕ
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (Α' 104).

094510792

1.400,00 Ευρώ

> Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013.
> Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013.
> Ο Νόμος 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014‐2020 (Α΄265), όπως
ισχύει.
> Η με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση ορισμένων στοιχείων.
ΑΔΩΝΙΣ
> Η με α.π. 137675/EΥΘΥ1016/19‐12‐2018 (Β΄ 5968)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΡΟΧΗΣ
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521)
υπουργικής απόφασης.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
> Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014‐20 και
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου
ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΚΑΙ
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕΒΕ
> Η με α.π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄2784).
> Ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046 /2018.
> Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014.
> Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013).
> Το με Α.Π. 139078/ΕΥΚΕ2375/29.12.2020 (ΑΠ ΕΠΑνΕΚ
7139/1574/Α3/29.12.2020) έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

094510792

16.889,14 Ευρώ

Σύμφωνα με την 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη
λήψη
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID‐19»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το
SA.62626/11/05/2021 εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ

094510792

4.000,00 Ευρώ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΑvΕΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Καθεστώς χορήγησης ενίσχυσης (19.3.2020/C (2020)
1863 Ανακοίνωση Ε.Ε.
Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχόμενου "Μέτρα αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοιού CODIV‐19 και άλλες
κατεπέιγουσες διατάξεις" (Α' 75) η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από
13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού COVID‐19
και άλλες κατεπέιγουσες διατάξεις " (Α' 84) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (Α' 104).
Το άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχόμενου "Μέτρα αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοιού CODIV‐19 και άλλες
κατεπέιγουσες διατάξεις" (Α' 75) η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από
13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορονοιού COVID‐19 και
άλλες κατεπέιγουσες διατάξεις " (Α' 84) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (Α' 104).

Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων των ανωτέρω Κανονισμών και της Ανακοίνωσης προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει

ΑΔΩΝΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΕΒΕ

