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Πρόγραμμα «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων 
Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» 

                                    ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των 
επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση είναι, μεταξύ 
άλλων, οι ακόλουθες: 

1. να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην 
αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020. 
2. να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα 
μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο 
Ε3 του έτους 2019 έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 
a. 93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων 

b. 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών 

γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ) 

c. 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου 

ενόργανης ή μη γυμναστικής 

d. 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ 

e. 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου 

3. 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 ανοιγμένο άθροισμα των ποσών των 

κωδικών 581, 585ωκαι 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019. 
4. να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση 
5. να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.  
6. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία 

επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό 
των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα 
οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης 

7. να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) 
8. να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) 
9. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης 

κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ 
 

Δικαιούχοι της Δράσης 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. 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

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 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ 

αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών 

επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι 

(6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ; 

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και 

υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο 

εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας 

φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτικη. 

Κατ’ αποκοπή ποσό  Συνθήκη πληρωμής Κατηγορίες Δαπανών 

25% του ετήσιου 
κόστους λειτουργίας 
του 2019 

Διατήρηση της  
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας για 6 
μήνες από την 
απόφαση ένταξης 

Όλες οι κατηγορίες 
επιλέξιμων  
λειτουργικών δαπανών 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση με τη 
μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που 
δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 25% 
του ετησίου κόστους λειτουργίας 
του 2019 με μέγιστο ποσό τις 
18.000€ 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή:  

31/05/2021 - 12/10/2021 

Προϋπολογισμός Δράσης:  

16.000.000 € 

Διαδικασία Αξιολόγησης: 

Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

άμεσης διαδικασίας (FiFo) 

 


