
27/5/2021 - Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Υφιστάμενων 

Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» 

 

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων 

Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και 

παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς 

η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών 

περιοριστικών μέτρων στη χώρα. 

Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών 

λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά 

και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για 

την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει 

ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς 

μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Η δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη 

επιχείρηση. Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ' 

αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. 

Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 

2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της 

δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής 

της. 

 

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 16.000.000 ευρώ.  

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη 

επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη 

νομική τους μορφή. 

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά 

ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα 

με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι: 

 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, 

πιλάτες, γιόγκα κλπ) 

 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής 

 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ 

 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου 

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού, 

προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για 

περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης. 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=79&cs=
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=79&cs=


 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 31/05/2021 και 

ώρα 12:00 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 28/07/2021 και 

ώρα 17:00 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του 

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis  

 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να 

απευθυνθείτε στο: 

 

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία 

Κλαυθμώνος, Αθήνα. 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 

μ.μ. (κατόπιν ραντεβού) 

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική 

χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ. 

Εmail: infoepan@mou.gr 

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr 

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων 

τους: www.efepae.gr 

 

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(2kqydfem2iphgyzxm1orav55))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/infoepan@mou.gr
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoi

