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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)» 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων 
στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 
18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000.000 € ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το 
Ελληνικό Δημόσιο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π/Υ (Δ/Δ) € 
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα  

45.000.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη  

40.000.000 

Αττική  15.000.000 
Στερεά Ελλάδα  5.000.000 
Νότιο Αιγαίο  15.000.000 
ΣΥΝΟΛΟ  120.000.000 

ΥΨΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου 
κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €. Σε περίπτωση που το 
επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000,00 €, τότε 
αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί. 
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό 
μεγαλύτερο των 400.000,00 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας 
Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα 
θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην 
περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν 
επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - 
ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου 
συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υπό ίδρυση 
επιχειρήσεων είναι η προσκόμιση κατά την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης αποδεικτικών στοιχείων εξασφάλισης της 
Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του 
προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του 
Επενδυτικού Σχεδίου 
 

Ποσοστά Ενίσχυσης 

 
Περιφέρειες 

(για το σύνολο των Περιφερειών 
της Χώρας) 

Δημόσια 
Επιχορήγηση 

(Κοινοτική και 
Εθνική) (%) 

 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

(%) 
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45 

 
55 

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου
προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ
μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του
στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την
υλοποίηση   της   επένδυσης   από   τον 
δικαιούχο (ημερομηνία           τελευταίου
παραστατικού τιμολόγιο/εξόφληση). 

50 
 

50 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα 
διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της 
επιχορήγησης. 
Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες 
επιχειρήσεων: 

 Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία 
έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της 
επένδυσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), 
πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 

 Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», όπως αυτές 
ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση, που έχουν συσταθεί και για τις 
οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης 
ισχύουν σωρευτικά: 
i) Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 

του Παραρτήματος V της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ 
: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02 

ii) Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική 
δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

iii) Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του 
τουριστικού καταλύματος. 

iv) Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό 
κατάλυμα. 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και 
λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των 
περιορισμών, όπου προβλέπονται: 

 Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 
αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως 50 κλινών, ξενοδοχειακά 
τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, 
οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και 
άνω, ξενώνες νεότητος 

 Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα: αυτό εξυπηρετούμενα 
καταλλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο 
αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζώμενα επιπλωμένα δωμάτια – 
διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω με δυναμικότητα τουλάχιστων 10 
κλινών 

 Τουριστικά Γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων 
 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, 

θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού όπως εναλλακτικό και θεματικό πάρκο κ.ά. 
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Προετοιμάστηκε για το Επιμελητήριο Χανίων από την ΤΤΜΙ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΜΕΠΕ 

 Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του 
τουρισμού 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας– Δαπάνης 
Μέγιστο επιλέξιμο 
ποσοστό - ποσό στον 
προϋπολογισμό 

του ΕΣ 
1 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος 80% 

2 
Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας 
και ύδατος 

100% 

3 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

μέχρι 3.000,00€ ανά 
πιστοποιητικό 

συμπεριλαμβανομένων 
των προκαταρκτικών 
της πιστοποίησης 
δαπανών και μέχρι 

12.000€. 
4 Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις μέχρι 15.000€ 

5 Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών 
Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου. μέχρι 40.000 € 

6 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000€ 

7 Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000€ 

8 Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού 
Σχεδίου μέχρι 4.000 € 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 
25% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 
της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους 
δεκαέξι (16) μήνες υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω 
οριζόμενο χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών. Οι απαιτούμενες άδειες 
για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται 
να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία ένταξης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
δημοσίευσης της πρόσκλησης (7/11/2017). 


