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ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ 
 

 
 

Η ΔΡΑΣΗ 
 
 

 

 

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων (ΜμΕ) 
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων 
και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19. 
Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών 
λειτουργικών δαπανών μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου 
εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Ωφελούμενοι της ενίσχυσης, είναι οι 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 προϋποθέσεις συμμετοχής 
 
 Ο δυνητικός ωφελούμενος υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά 

ΑΦΜ.  
 Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2020.  
 Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα 

μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.  
 να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 
 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.  
 Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω 

περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των 
ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του 
έτους 2019 (συνολικό πραγματικό άθροισμα των ανωτέρω κωδικών δια 
365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).  
 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ Η έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31/05/2021 ως και 28/07/2021. 

ΟΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται μη επιστρεπτέα επιχορήγηση η οποία 
αντιστοιχεί στο οριζόντιο ποσοστό 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 
2019, όπως απεικονίζονται στο Ε3 του έτους. Συνεπώς, λαμβάνεται υπ’ όψιν το 
άθροισμα των ποσών των πεδίων 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα 
λειτουργικά έξοδα) και 587 (Αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019. 

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 υπολογίζεται 
το ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του 
φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα 
των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του 
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έτους επί 365.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των 18.000€ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) 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. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16 εκατομμύρια ευρώ. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 

 
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ 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 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 27η Μαΐου 2021.  
 
Το κατ΄ αποκοπή ποσό 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, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των πραγματικών 
λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν 
απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως αυτών.  
 


