ΣΔΥΝΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ
GALANOS ENGINEERING
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ

Γξάκα 22 - 07 - 2021

Δεκνζηεύζεθε ε Γεύηεξε (2ε) Σξνπνπνίεζε ηεο Πξόζθιεζεο ηεο Γξάζεο
«Δπηρνξήγεζε Τθηζηάκελσλ Δπηρεηξήζεσλ Γπκλαζηεξίσλ, Παηδόηνπσλ» ηνπ
ΕΠΑλΕΚ, ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
αηηήζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο.

Νέν Υξνλνδηάγξακκα Γξάζεο:

Οη αηηήζεηο ππνβνιήο ζα γίλνληαη δεθηέο από Γεπηέξα 31 Μαΐνπ έσο ηελ Παξαζθεπή
10 επηεκβξίνπ 2021 αληί γηα ηελ Σεηάξηε 28 Ινπιίνπ 2021.

Παξάιιεια πξνζηίζεληαη νη επηιέμηκνη ΚΑΓ:



93.11 - Εθκεηάιιεπζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ,



93.11.10 - Τπεξεζίεο ιεηηνπξγίαο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ,



93.11.10.01-

Τπεξεζίεο

γεπέδσλ

(4Υ4,

5Υ5

θιπ)

πνδόζθαηξνπ,

θαιαζνζθαίξηζεο, αληηζθαίξηζεο θιπ,


93.11.10.02 - Τπεξεζίεο γεπέδσλ γθνιθ ή κίλη γθνιθ,



93.11.10.03 - Τπεξεζίεο θνιπκβεηεξίνπ (πηζίλαο) θαη



93.11.10.05 - Τπεξεζίεο ρώξνπ κπόνπιηλγθ.

Η Γξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο, επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ γπκλαζηεξίσλ θαη παηδόηνπσλ, νη
νπνίεο επιήγεζαλ από ηελ παλδεκία ηεο λόζνπ COVID-19, θαζώο ε ιεηηνπξγία
ηνπο έρεη αλαζηαιεί θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ησλ γεληθώλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ ζηε
ρώξα.
ηόρνο ηεο Γξάζεο είλαη λα θαιύςεη κε ηε κνξθή ελίζρπζεο κειινληηθώλ
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο απαζρόιεζεο, αιιά
θαη νη απνζβέζεηο παγίνπ εμνπιηζκνύ) κέξνο ηεο απαηηνύκελεο ξεπζηόηεηαο γηα ηελ
εθ λένπ εθθίλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο θαη λα δώζεη έλα
θίλεηξν γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εληζρπόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην εγγύο κέιινλ,
ζηεξίδνληαο έηζη εκκέζσο θαη ηε δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο.
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Σα Δπελδπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα πινπνίεζε έξγσλ είηε από ηελ ΕΕ είηε από Φνξείο
Δεκνζίνπ, είλαη κηα επθαηξία πνπ δελ πξέπεη λα παξακείλεη αλεθκεηάιιεπηε από
θακία επηρείξεζε.
Σν Σερληθό Γξαθείν "GALANOS ENGINEERING ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ" κπνξεί
λα παξέρεη ζε κία επηρείξεζε ή εηαηξεία πιήξε θάιπςε κε ηελ παξνρή
νινθιεξσκέλσλ

ηερληθώλ

θαη

ζπκβνπιεπηηθώλ

ππεξεζηώλ

ζηνλ

ηνκέα

επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ.

Με εθηίκεζε,

Γαιαλόο Λάδαξνο
Δηπι. Μερ. Μεραληθόο MSc.
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