
Η Δράση στοχεύει στη στήριξη πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Γυμναστηρίων 
και Παιδότοπων, που επλήγησαν από την πανδημία της 
νόσου Covid 19.

Προϋπολογισμός της Δράσης
16 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους

Επιδότηση
Έως 18.000 € ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Ποιους αφορά η Δράση 
Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών Γυμναστηρίων και Παιδότοπων ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή οι οποίες θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους 
ακόλουθους ΚΑΔ: 
• 931310 Υπηρεσίες Γυμναστηρίων
•  93131001 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών 

 (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ.)
•  93131002 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη  

 γυμναστικής
•  93111004 Υπηρεσίες πίστας καρτ
•  93291905 Υπηρεσίες παιδότοπου
Επισημαίνεται ότι ο ΚΑΔ 93131003 Υπηρεσίες καθηγητή 
φυσικής αγωγής ή γυμναστή, δεν είναι επιλέξιμος στη 
Δράση.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
•  Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ 

πριν την 1/1/2020.
•  Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 

έσοδα, σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 
2019, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης. 

•  Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 
585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 
2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.

•  Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του  
ν. 4308/2014.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για 
τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου 

κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν 
να είναι οι ακόλουθες:
1.  Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
2.  Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής 

τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κλπ.
3.  Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, 

λογιστική υποστήριξη κλπ.)
4.  Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (παραγωγή    

διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστικές 
καταχωρήσεις, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις, 
εταιρική ιστοσελίδα κλπ.)

5.  Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
6.  Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
7. Δαπάνες μισθοδοσίας.

Επισημάνσεις: 
Το κατ΄ αποκοπή ποσό αποδίδεται στην ωφελούμενη 
επιχείρηση κατά την ένταξή της στη Δράση, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση 
χρηματοδότησής της.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής απλοποιημένου κόστους, το 
κατ’ αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους 
λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη 
επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση.

Ηλεκτρονική Υποβολή
Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην 
πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis 

Κάθε δικαιολογητικό που υποβάλλεται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα δέκα (10) MB, με μέγιστο συνολικό μέγεθος 
τα πενήντα (50) ΜΒ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλει 
μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων που διαθέτει. 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά 
προτεραιότητας.

Οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση 
χρηματοδότησης σε περίπτωση απόρριψης εφόσον δεν 
έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης.

Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 
Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ώρα 12:00
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 
Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021, ώρα 17:00


