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ΠΡΟΣ :  Υπηρεσία Συντονισμού 
Γραφείο Νομικών και 
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ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απάντηση στην υπ’ αριθ. 9028/15-09-2021 Ερώτηση του 
Βουλευτή ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ κου Κ. Χήτα.

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 101094/16-09-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΥΠΑΝΕ/Γραφείο 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 9028/15-09-2021 Ερώτησης του θέματος, σημειώνονται τα 
εξής:

Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει αλλαγές στις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας  των 
επιχειρήσεων, σε βαθμό που να υπονομεύεται ενδεχομένως η βιωσιμότητά τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη την κυβερνητική πολιτική και με βάση τους διαθέσιμους πόρους, 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε σταδιακά στην προκήρυξη 
δράσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προς τους πλέον 
πληττόμενους Κλάδους της ελληνικής οικονομίας.  Έτσι, στις 27/5/2021 προκηρύχθηκε 
στοχευμένη δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ειδικά για τις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών γυμναστηρίων που αναντίρρητα, είναι από τις πλέον πληττόμενες 
επιχειρήσεις καθώς παρέμεναν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ, λόγω της 
φύσης της δραστηριότητάς τους (υπηρεσίες που παρέχονται δια ζώσης), αδυνατούν να 
λειτουργήσουν εναλλακτικά. Μέσω της νέας δράσης αποδίδεται στις επιλέξιμες 
επιχειρήσεις μέρος του κεφαλαίου κίνησης που χρειάζονται ώστε να λειτουργήσουν εκ 
νέου.



Η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με συνολικούς πόρους 
16,0 εκατ. € και παραμένει μέχρι τις 12/10/2021 ανοικτή προς υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης. 

Σημειώνεται επίσης ότι στην δράση αυτή :

 επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων 

 εφαρμόζονται απλές και ταχύτατες διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης 

 δεν υποβάλλεται φυσικός φάκελος δικαιολογητικών

 γίνεται διασταύρωση και αντιπαραβολή στοιχείων με αυτά που τηρούνται σε 
εθνικές βάσεις δεδομένων

 στις επιχειρήσεις αποδίδεται επιχορήγηση στη βάση επιλογών Απλοποιημένου 
Κόστους χωρίς να απαιτείται κανένας εκ των υστέρων έλεγχος παραστατικών.

Τέλος, σημειώνουμε ότι ενώ ακόμη υποβάλλονται αιτήσεις χρηματοδότησης, έχουν ήδη 
εκδοθεί εγκριτικές αποφάσεις και έχει εκταμιευθεί επιχορήγηση στις ωφελούμενες 
επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά, επί συνόλου 1.614 υποβληθεισών μέχρι τις 20/9/2021 
αιτήσεων χρηματοδοτήσης αιτούμενης επιχορήγησης 15,1 εκατ. €, έχουν ήδη εγκριθεί 
647 αιτήσεις με αναλογούσα επιχορήγηση 6,3 εκατ. € ενώ ποσό 4,2 εκατ. € έχει ήδη 
εκταμιευθεί σε 427 επιχειρήσεις.
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