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Ενίσχυση γυμναστηρίων και παιδότοπων: Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης 

χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που θα απορριφθούν. 

 
 

 Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι δημοσιεύθηκε η 

τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων 

Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με την οποία 

επιχειρήσεις, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί έως την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα της Δράσης, Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 17:00 θα απορριφθεί, έχουν τη 

δυνατότητα, μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής Απόφασης, να υποβάλουν νέα αίτηση 

χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης. Η 

αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 15:00. Το 

δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη 

Δράση. 

 

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

Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

 

Δείτε την 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης ή κατεβάστε την από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/4h_tropopoihsh_proskl_gym-paidotopoi.pdf 

 

 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/4h_tropopoihsh_proskl_gym-paidotopoi.pdf


Για τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε  

 στην ιστοσελίδα www.diaxeiristiki.gr  

 Να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη υπάλληλο του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στη Διαχειριστική  

κα Ράπτη Έλενα στο τηλ.2682029414 με εσωτ. 11. 

 

http://www.diaxeiristiki.gr/

