




1. Σκοπός και Στόχος της Δράσης 

Η Δράση έχει Σκοπό τη δημιουργία επιχειρήσεων:

▪ τουριστικών υποδομών (κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά
καταλύματα)

▪ παροχής υπηρεσιών που θα αναπτύξουν δραστηριότητες στον
τουρισμό (τουριστικά γραφεία)

▪ παροχής υπηρεσιών εναλλακτικών / ειδικών μορφών τουρισμού

και Στόχο :

▪ τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με νέες υποδομές

▪ την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας

▪ την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

▪ τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

▪ την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας

Εργαλείο : Χρηματοδοτική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων



2. Προϋπολογισμός της Δράσης 

Ο Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε

120.000.000 € και θα κατανεμηθεί ανά ομάδα Περιφερειών ως

εξής:

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

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).



3. Θεσμικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis)

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο

παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση),

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, θα πρέπει να

μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα σε μία τριετία (τρέχον

ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν

από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του

εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003

Ορισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων



4. Δικαιούχοι

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα

δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν

επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της

επιχορήγησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες 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 πριν από την πρώτη

εκταμίευση της επιχορήγησης.



 Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις/Τουριστικά Καταλύματα που έχουν

συσταθεί και για τα οποία, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της

προκήρυξης της Δράσης, ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

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.

4. Δικαιούχοι



Διευκρινίζεται ότι:

▪ Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν

από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης

▪ Γίνονται δεκτοί και οι ΚΑΔ 41.20.20.01 και 41.20.20.02 με

υποχρέωση ο ΚΑΔ επένδυσης να προσκομιστεί μέχρι την τελική

πιστοποίηση

▪ Με την ολοκλήρωση επένδυσης απαιτείται η έκδοση/γνωστοποίηση

ειδικού σήματος λειτουργίας (όπου αυτό έχει εφαρμογή)

4. Δικαιούχοι



4. Δικαιούχοι

Διευκρινίζεται ότι:

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την
προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την
εκμετάλλευση του ίδιου καταλύματος (σήμα λειτουργίας) στις
περιπτώσεις όπου:

α) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα)
λειτουργίας λόγω παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης ή

β) έχει επέλθει διακοπή της υφιστάμενης άδειας (σήμα)
λειτουργίας, έχει εγκαταλειφθεί η λειτουργία τους και οι κτιριακές
της υποδομές διατίθενται με πώληση ή εκμίσθωση σε νέα
επιχείρηση (ΑΦΜ) που θα συσταθεί σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας δράσης.

Η διακοπή του σήματος λειτουργίας και για τις δύο ως άνω
υπο-περιπτώσεις θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
τουλάχιστον (τρεις) 3 μήνες πριν από την ημερομηνία της
προκήρυξης της Δράσης.



5. Προϋποθέσεις συμμετοχής

 Προϋποθέσεις και περιορισμοί δικαιούχων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

 Προϋποθέσεις και περιορισμοί δικαιούχων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

 Δυνατότητα κάλυψης της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που

αναλογεί στο 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης

Π.χ.

Προτεινόμενος Επιχορηγούμενος Π/Υ: 400.000€

60% αυτού: 240.000€

Αναλογούσα Ιδιωτική Συμμετοχή (55%): 132.000€

(με ποσοστό επιχορήγησης 45%)



5. Προϋποθέσεις συμμετοχής

 το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε ΚΑΔ του

Τουρισμού

 εγκατάσταση ή πρόθεση εγκατάστασης στην ελληνική

επικράτεια

 επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια

 εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση,

ΝΕΠΑ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός

 υποβολή μίας και μοναδικής επενδυτικής πρότασης ανά ΑΦΜ



6. Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

 από 25.000 € έως 400.000 €

αιτούμενος προϋπολογισμός μεγαλύτερος των 400.000,00€

θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου

 επενδυτικό σχέδιο με αιτούμενο προϋπολογισμό μικρότερο από

25.000,00 € κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν μπορεί να

υποβληθεί



7. Ποσοστά Ενίσχυσης

Περιφέρειες 

(για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

Δημόσια 
Επιχορήγηση 

(%)

Ιδιωτική 
Συμμετοχή

(%)

45 55

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για 

τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας 50 50

✓ δεν προσμετράται η πρόσληψη συζύγων ή συγγενών α’ και β’

βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των ασκούντων τη

διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης

✓ η επίτευξη του στόχου αφορά εργαζομένους που αμείβονται

τουλάχιστον στο ύψος του βασικού μισθού



8. Ιδιωτική συμμετοχή

 καλύπτεται με ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και

δάνειο/πρόθεση δανειοδότησης

 αποδεικνύεται με την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και

συνάδει με τα δηλωθέντα στην αίτηση χρηματοδότησης

 απαιτείται έγκριση δανείου/βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης

με ημερομηνία προγενέστερη της υποβολής της αίτησης

χρηματοδότησης

 απορρίπτεται έγκριση δανείου/βεβαίωση για πρόθεση

δανειοδότησης που εκδόθηκε με εκχώρηση της επιχορήγησης



9. Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

 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
πενήντα (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



9. Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές

επιπλωμένες κατοικίες

Περιορισμοί :

- Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών

επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικά 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



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 Τουριστικά γραφεία (άρθρο 1 του ν. 393/1976 (Α΄199))

 Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης

ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων

 Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και

τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ

 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)

 Ναυλομεσιτικά γραφεία εκναύλωσης επαγγελματικών

πλοίων αναψυχής

9. Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Αθλητικός Τουρισμός

 Θαλάσσιος τουρισμός

 Τουρισμός υπαίθρου

 Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν

περιέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες αλλά εντάσσονται στο

Παράρτημα ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

9. Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας



10. Επιλέξιμες Δαπάνες 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ 

ΟΡΙΑ

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

3.000,00€ ανά 

πιστοποιητικό/12.000 

συνολικά

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€



Επισημάνσεις

➢ έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: 7 Νοεμβρίου 2017

➢ κατά την αξιολόγηση, την ένταξη και την εξέταση/έγκριση

τροποποιήσεων, το άθροισμα του Π/Υ των Κατηγοριών δαπάνης

(1), (2) πρέπει υποχρεωτικά να είναι ≥50% του συνολικού

επιχορηγούμενου Π/Υ

➢ οι δαπάνες (επιλεξιμότητα, εύλογο, σκοπιμότητα κ.λπ.) ελέγχονται

κατά την πιστοποίηση

10. Επιλέξιμες Δαπάνες 



11. Χρονοδιάγραμμα Δράσης

 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

 δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να

έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο

αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες

υλοποίησης

 οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των δαπανών της

κατηγορίας 1 «Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων

χώρος» του Ε.Σ. πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων

δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης



12. Υποβολή επενδυτικού σχεδίου

Ηλεκτρονική υποβολή

❖ Περίοδος υποβολής : από 18/12/2017 έως 28/03/2018

❖ Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

www.ependyseis.gr/mis

❖ Ταυτόχρονη ηλεκτρονική υποβολή τόσο της αίτησης

χρηματοδότησης όσο και του φακέλου υποψηφιότητας

(δικαιολογητικά)

❖ Τα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης υποβάλλονται σε μη

επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf)

ΠΡΟΣΟΧΗ: κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜΒ.

http://www.ependyseis.gr/mis


13. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων  –
Έγκριση Πράξεων 

 1Ο στάδιο: έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και των

δικαιολογητικών συμμετοχής

 2Ο στάδιο: αξιολόγηση των προτάσεων από έναν (1)

αξιολογητή, με βάση τα κριτήρια της αναλυτικής πρόσκλησης

o Κατάσταση εταίρων/μετόχων εταιρίας (κατηγορία Α και Β)

o Επενδυτικό Σχέδιο

Ένταξη με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι

εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων (προσαυξημένων κατά ποσοστό

20%) ανά Ομάδα Περιφερειών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα

εντάσσονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.



14. Υλοποίηση

 ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή Αιτημάτων Ενδιάμεσης

Επαλήθευσης

 μέχρι δύο (2) ενδιάμεσα αιτήματα και μετά την εκτέλεση

τουλάχιστον του 25% του επιχορηγούμενου φυσικού και

οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την

εκτέλεση του 80%

 οι προκαταβολές σε προμηθευτές είναι επιλέξιμες μέχρι ποσοστό

50% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού



15. Επαλήθευση - Πιστοποίηση 

 διοικητική και επιτόπια επαλήθευση του Φυσικού και Οικονομικού

Αντικειμένου (ΦΟΑ) κατόπιν Αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης

του δικαιούχου

 αφορά στην επιβεβαίωση της

o υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου

o επιλεξιμότητας των πραγματοποιηθεισών δαπανών

o πιστοποίησής τους μετά από έλεγχο του εύλογου του κόστους



16. Τροποποίηση 

 έως δύο (2) τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού

αντικειμένου της επένδυσης και εφόσον με την αιτούμενη

τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου

στο Πρόγραμμα

 δεν γίνεται δεκτό αίτημα τροποποίησης που αυξάνει τον

επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ή τον μειώνει κάτω του ορίου των

25.000€

 πρέπει να τηρούνται τα μέγιστα ποσοστά και ποσά των κατηγοριών

δαπανών που ορίζονται στον Οδηγό Προγράμματος



17. Χρηματοδότηση

Α) Προκαταβολή (δυνητική)

✓ έως 40% της δημόσιας χρηματοδότησης με ισόποση εγγυητική

επιστολή

Β) Ενδιάμεση/-σες καταβολή/-λες – Αποπληρωμή

✓ Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης

- Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και

οικονομικού αντικειμένου

Δύναται να γίνει χρήση Καταπιστευτικού Λογαριασμού και αφορά

ΜΟΝΟ σε ενδιάμεση επαλήθευση - πιστοποίηση



18. Ολοκλήρωση - Παραλαβή 

Προϋποθέσεις

 το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό

 το οικονομικό αντικείμενο να είναι ≥50% του αρχικώς

εγκεκριμένου με ελάχιστο κατώτατο όριο το ποσό των 25.000€

 η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται*

 η ύπαρξη υποδομών ελαχιστοποίησης των εμποδίων πρόσβασης

ατόμων με αναπηρία

 η τήρηση των ελάχιστων περιορισμών επιλεξιμότητας ανά τύπο

επιχείρησης (π.χ. ξενοδοχεία άνω των 3* κ.λπ.)

* Δύναται να παραληφθεί ένα έργο και με την υποβληθείσα αίτηση έκδοσης της άδειας

λειτουργίας και προσκόμισή της εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του

έργου



19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 σύντομη περιγραφή της πράξης στον διαδικτυακό τόπο, εάν

υπάρχει, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της,

επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή, το έμβλημα της

Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 αφίσα σε εμφανές σημείο της επιχείρησης σύμφωνα με τον

Επικοινωνιακό Οδηγό 2014-2020



20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Οι δικαιούχοι στην κατηγορία Α μέχρι πότε θα πρέπει να έχουν

συστήσει την επιχείρηση τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην κατηγορία Α οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συστήσει την

επιχείρησή τους από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της

δράσης (7/11/2017) και πριν από την πρώτη εκταμίευση της

επιχορήγησης.



20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο δικαιούχος στη κατηγορία Α, ο

οποίος έχει κάνει διακοπή του σήματος λειτουργίας της επιχείρησής

του, με νέο εταιρικό σχήμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι, μπορεί να υποβάλει για επένδυση σε επιλέξιμες τουριστικές

δραστηριότητες, εκτός της περίπτωσης που το νέο εταιρικό σχήμα

αφορά στην εκμετάλλευση ιδίου καταλύματος (σήμα λειτουργίας).



ΕΡΩΤΗΣΗ

Υφιστάμενη επιχείρηση (κατηγορία Β) δεν διαθέτει άδεια δόμησης

μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης, αλλά θα την διαθέτει κατά την

ημερομηνία υποβολής. Είναι επιλέξιμη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι, για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας Β θα πρέπει να ισχύουν

σωρευτικά και οι 4 προϋποθέσεις που θέτει ο οδηγός, δηλαδή μέχρι

την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017).

20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 



ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο στην ίδια περιφέρεια αλλά σε 

δύο διαφορετικούς τόπους υλοποίησης;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

✓ Η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικούς τόπους

υλοποίησης αλλά αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.

✓ Εφόσον η επένδυση αφορά αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-

τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, το σύνολο των καταλυμάτων

υποχρεωτικά θα πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα Ειδικό Σήμα

Λειτουργίας.

20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 



ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε περίπτωση ίδρυσης τουριστικής επιχείρησης που συμμετέχουν

περισσότερα από ένα άτομα, η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής

πρέπει να αποδεικνύεται από όλους τους συμμετέχοντες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εταίρων που θα

καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή της υπό σύσταση επιχείρησης.

20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 



ΕΡΩΤΗΣΗ

Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικών

διαθεσίμων από λογαριασμό που εκτός του δικαιούχου υπάρχουν και

άλλοι συνδικαιούχοι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γίνεται αποδεκτή και η περίπτωση που ο λογαριασμός του δικαιούχου

έχει και άλλους συνδικαιούχους.

20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 



20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

H τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με υπόλοιπα

τραπεζικών λογαριασμών από τράπεζες του εξωτερικού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής από διαθέσιμα υπόλοιπα

τράπεζας εξωτερικού είναι δυνατή, εφόσον προέρχεται από

αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα εξωτερικού.



20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τα διαθέσιμα των φυσικών προσώπων για κάλυψη της ιδίας

συμμετοχής θα ελεγχθούν με βεβαίωση της τράπεζας μόνο για την

τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι τραπεζικές βεβαιώσεις με τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών

των φυσικών προσώπων θα πρέπει να δικαιολογούν το ποσοστό της

ιδιωτικής συμμετοχής την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα

πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης

χρηματοδότησης.



20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορεί υπό σύσταση επιχείρηση να συμπεριλάβει στους ΚΑΔ

επένδυσης και κωδικούς καταλύματος της κατ. 55 και λοιπούς

τουριστικούς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο περιορισμός ισχύει μόνο για την κατηγορία δικαιούχων Β που έχουν

δραστηριότητα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του

Παραρτήματος V της Πρόσκλησης ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή

41.20.20.02.



20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για πόσα έτη πρέπει να γίνει μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης

ακινήτου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

✓ Για κτιριακές εργασίες σε υφιστάμενο κτήριο, η παραχώρηση

χρήσης ή το μισθωτήριο συμβόλαιο θα πρέπει να ισχύει για 6

χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Για

περιπτώσεις ανέγερσης το μισθωτήριο συμβόλαιο θα ισχύει 12 έτη.

Επισημαίνεται ότι

✓ Ο χρόνος της μίσθωσης θα πρέπει να καλύπτει τις μακροχρόνιες

υποχρεώσεις των δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.



20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εστιατορίου, μπαρ, καφετέριας εντός του

ξενοδοχείου που πρόκειται να ιδρυθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι, είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι:

✓ οι χώροι αυτοί βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου

✓ οι δαπάνες συνάδουν με τον ΚΑΔ επένδυσης

✓ συμπεριλαμβάνονται στο Σήμα του ΕΟΤ που αφορά στο

συγκεκριμένο ξενοδοχείο



20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορεί μία επιχείρηση να αγοράσει μεταχειρισμένο σκάφος εκτός

προγράμματος και να επιδοτηθεί στο πρόγραμμα για εγκατάσταση

νέου εξοπλισμού (π.χ. μηχανές, βυθόμετρα, GPS κ.λπ.);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

✓ η πωλήτρια εταιρεία του μεταχειρισμένου σκάφους δεν θα πρέπει

να είναι εταίρος / μέτοχος της νέας επιχείρησης-Δικαιούχο

✓ ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος

✓ oι δαπάνες είναι επιλέξιμες στην κατηγορία 2.1. Μηχανήματα -

Εξοπλισμός



20. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορεί να γίνει χρήση του καταπιστευτικού λογαριασμού σε

περιπτώσεις αγοράς εξοπλισμού με leasing;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι, στην περίπτωση που οι δαπάνες επιτρέπεται να εξοφληθούν με

τη χρήση του καταπιστευτικού λογαριασμού.



12. Πληροφορίες για το κοινό 

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & Εταίρων: www.efepae.gr

Γρ. Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: 

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 πμ - 5.00μμ

email: infoepan@mou.gr

801 11 36 300
Δευτέρα – Παρασκευή από σταθερό με 
αστική χρέωση από τις 8.00 πμ έως τις 
7.00 μμ



Πανεπιστημίου 39, 10564, Αθήνα
(Στοά Πεσμαζόγλου, 7ος όροφος)
213.0166.100
213.0166.105 (fax)
contact@elanet.gr

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & Περιφερειακών Μονάδων: 
www.efepae.gr
www.elanet.gr

http://www.efepae.gr/
http://www.elanet.gr/


Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


