
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

«Ενίσχυση Σουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και 

την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Τπηρεσιών» 
 

 

Α. ΣΟΦΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Σο πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του 

Σουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική 

αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την 

θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά. 

Σο Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Σα 50 εκ. 

αφορούν καταλύματα εκ των οποίων 10 εκ. θα αφορούν νέες επιχειρήσεις και 40 εκ. σε υφιστάμενες με 2 πλήρεις 

διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015). Σα υπόλοιπα 10 εκ. θα διατεθούν σε λοιπές τουριστικές υποχρεώσεις εκ 

των οποίων 5 εκ. θα αφορούν νέες επιχειρήσεις και 15 εκ. σε υφιστάμενες με 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις 

(2014 και 2015). 

 

Β. ΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ 

το Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση τουριστικές επιχειρήσεις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, 

δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 50.000.000 € και 

πιο συγκεκριμένα: 

1. Τφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές 

χρήσεις και  

2. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 

31.12.2015. 

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα πρέπει να έχει ιδρυθεί μέχρι 311215, και από τότε να διαθέτει 

ΚΑΔ που ανήκει σ’ αυτούς που επιδοτεί το πρόγραμμα και να διατηρεί 0,5 ΕΜΕ (θέσεις εργασίας). Οι παραπάνω 

επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν και σε ΚΑΔ που ανήκουν στο πρόγραμμα αλλά δεν τους έχουν ακόμη, αρκεί 

ο νέος ΚΑΔ να είναι συμπληρωματικός της υπάρχουσας δραστηριότητας ( π.χ. ξενοδοχείο επενδύει σε μια μορφή 

εναλλακτικού τουρισμού. Σο αντίστροφο όμως δεν ισχύει). 

 

Αναλυτικότερα στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από επιχειρήσεις των παρακάτω κλάδων που 

εντάσσονται στον τουρισμό με την έννοια του κανονισμού του προγράμματος: 

 

 Κύριες τουριστικές δραστηριότητες 

 Ξενοδοχεία ΚΑΔ 55.1 

 Καταλύματα διακοπών ΚΑΔ 55.2 

 Κατασκηνώσεις του 55.3 

 Δευτερεύουσες τουριστικές δραστηριότητες 

 Μεταφορές του 49.3 

 Θαλάσσιες μεταφορές, ενοικιάσεις ΚΑΔ 50.1 

 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές ΚΑΔ 50.3 

 Ενοικιάσεις οχημάτων ΚΑΔ 77.11 

 

 Ενοικιάσεις αθλητικού εξοπλισμού 77.21 

 Ενοικιάσεις πλωτών μέσων ΚΑΔ 77.34 

 Ενοικιάσεις αεροπορικών μέσων ΚΑΔ 77.35 

 Σαξιδιωτικά πρακτορεία ΚΑΔ 79.11, 79.12, 79.90 

 Οργάνωση συνεδρίων εκθέσεων ΚΑΔ 89.30 

 Τπηρεσίες εκμάθησης σπορ ΚΑΔ 82.51 

 Τπηρεσίες αθλοπαιδιών ΚΑΔ 93.11 93.21 

 Τπηρεσίες πάρκων και παραλιών ΚΑΔ 93.29 

 

 

ε κάθε υποκατηγορία εντάσσονται αρκετές δραστηριότητες και οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να 

διερευνήσουν αναλυτικά το τι εντάσσεται και τι όχι. 
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Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι 

ακόλουθες: 

 ε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την 

τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. 

 ε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ 

μισθωτής εργασίας. 

Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει: 

 να έχουν συσταθεί με επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31/12/15 

 ο ΚΑΔ της νέας τους επένδυσης να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις 

δραστηριότητες εκτός καταλυμάτων δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3 

(ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, κατασκηνώσεις) 

 να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια  

 να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μια περιφέρεια. 

 να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας 

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού 

χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη 

Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές  επιχειρήσεις. 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών 

ενισχύσεων, 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης 

 να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και 

αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που 

απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως 

ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.). 

 να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Υ.Μ. 

 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ 

(ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο 

(2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:  

 οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και 

επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

 οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή 

παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους 

και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο 

πρακτόρευσης). 

 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

 το πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 

επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να 

ξεπερνά το συνολικό κύκλο εργασιών του 2015. 

Σο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου. την περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 

μονάδες (ρήτρα ευελιξίας) μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 
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Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 

της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Σ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ 

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας 

Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 

για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: 

α/α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης 
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό - ποσό στον 

προϋπ/σμό 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,  

>50% 2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

3 
Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & 

εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος 

4 Προβολή – προώθηση  

5 
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

& περιβαλλοντικής διαχείρισης 

μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό 

συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της 

πιστοποίησης δαπανών 

6 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 15.000€ 

7 Μεταφορικά μέσα μέχρι 20.000€ 

8 
Παρακολούθησης υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου 
μέχρι 15.000€ 

9 Μελέτες – έρευνες αγοράς μέχρι 2.500€ 

10 
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου 

ή/και νέου προσωπικού) 

40% και μέχρι 24.000€ με χρήση ρήτρας 

ευελιξίας ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ 

(υφιστάμενη ή νέα) και 2 ΕΜΕ  

 

Αναγκαία προϋπόθεση είναι οι τρεις πρώτες κατηγορίες δαπανών να είναι πάνω από το 50% του έργου. 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 11.02.2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 

 

Ζ. ΤΠΟΒΟΛΗ  - ΤΛΟΠΟΙΗΗ - ΠΛΗΡΩΜΕ 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016. 

 

Η ολοκλήρωση επενδύσεων θα γίνεται σε 24 μήνες από την έγκρισή της, αλλά στους 12 πρώτους μήνες θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου. 

Οι πληρωμές των έργων γίνονται με ενδιάμεσες δόσεις μέχρι το 80% με υποβολή σχετικού αιτήματος ενδιάμεσης 

επαλήθευσης - πιστοποίησης και σχετική διοικητική επαλήθευση και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση του έργου 

οπότε λαμβάνει χώρα και επιτόποια επαλήθευση.  

Οι δεσμεύσεις της απόφασης υπαγωγής πρέπει να τηρούνται από την επιχείρηση για τρία χρόνια μετά την 

ολοκλήρωση του έργου. 

 


