
Δραγουμάνου 21  &  Φαρμάκη, Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη  4ος Όροφος
Τηλ. & Fax: 2310 557. 185 (2 γραμμές) ww.grafes.gr   E-mail: sym-pan@sym-pan.gr

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

Στόχος Στόχος της Δράσης ς της Δράσης

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία 
νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του 
Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός 
Υπαίθρου). Μέσω  της δράσης επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας 
τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της Χώρας μας.

Επιλέξιμοι Δικαιούxoι

Κατηγορία Α:

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και 
θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πρίν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β: 

Επιχειρήσεις της υποενότητας 5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/
και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02

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

3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα
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Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

I.Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

Α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

• Ξενοδοχεία
Περιορισμοί :

• Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
• Δυναμικότητα δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες
• Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν

αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού
σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία
κεφάλαια.

• Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που
προβλέπονται στο π.δ.33/1979

• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Περιορισμοί :
• Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
• Ξενώνες φιλοξενίας νέων

Β. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

• Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Περιορισμοί :
• Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών:  Τρεις (3) Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων

καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να
ενσωματώνονται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

• Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Περιορισμοί :
• Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω
• Ελάχιστη δυναμικότητα:  δέκα (10) κλίνες

Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά κατά την 
ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου καθώς και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον δικαιούχο. Μη
συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση επιφέρει επιστροφή εντόκως της καταβληθείσας
χρηματοδότηση
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II. Τουριστικά γραφεία

1. Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)
2. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
3. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50
κ. εκ.
4. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή
κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
5. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων
αναψυχής.

III. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Στην κατηγορία αυτή σύμφωνα με τους επιλέξιμους ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

• Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ,
θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και
λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoekayak, raftingκ.ά), γ) σε ορεινές,
ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες
mountainbike, αιωροπτερισμός– Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός
άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).

•  Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού
τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού
περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις
(κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).

•  Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες
«φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός
παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών
και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά
μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται
στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται
σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται
ανωτέρω.

• Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ
πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniatureparks) κ.ά.

IV. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Τομέα του
Τουρισμού

Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις ανωτέρω 
κατηγορίες αλλά εντάσσονται στον πίνακα του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  V  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(ΚΑΔ).
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Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 
25.000 € έως 400.000 €.

Διάρκεια υλοποίησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει  τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης.

Προϋπολογισμός Δράσης (σε Δ.Δ.) και κατανομή σε Περιφέρειες

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000.000 € και 
κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

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 120.000.000 €
Σύνολο 120.000.000 €

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / 
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος 80%
Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας 
και ύδατος

100%

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό 
συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών 

της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€.
Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις μέχρι 15.000€
Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών 
Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου. μέχρι 40.000€

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000€
Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000€
Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού 
Σχεδίου μέχρι 4.000€



Δραγουμάνου 21  &  Φαρμάκη, Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη  4ος Όροφος
Τηλ. & Fax: 2310 557. 185 (2 γραμμές) ww.grafes.gr   E-mail: sym-pan@sym-pan.gr

Ποσοστά Ενίσχυσης
Περιφέρειες 

(για το σύνολο των Περιφερειών της 
Χώρας)

Δημόσια Επιχορήγηση 
(Κοινοτική και Εθνική) 

(%)

Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)

Γενικά 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

Επισημάνσεις:
• Δεν προσμετράται η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή
συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση
της επιχείρησης.
• Η επίτευξη του στόχου 0,2 ΕΜΕ αφορά εργαζομένους που αμείβονται τουλάχιστον στο ύψος του
βασικού μισθού και σύμφωνα με το κατά περίπτωση ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
• Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
(επιχείρηση) πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στο ΕΦ και να
συνάδει με τα δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στην αίτηση χρηματοδότησής του. Δεν είναι
δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/
μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος (σήμα λειτουργίας).

Περίοδος υποβολών

Έναρξη: 18/12/2017

Λήξη: 28/03/2018


