
 

 

 

Ενημέρωση για προκήρυξη της Δράσης  

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 

 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) 

 

Προς τα μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προχωρά στην προκήρυξη της Δράσης 

«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (ΕΠΑνΕΚ 

2014-2020).  Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του 

Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων. 

Βασικά στοιχεία Δράσης 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στην: 

 Α Κατηγορία Δικαιούχων:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία 

έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (07/11/2017) και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της 

επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 

 Β Κατηγορία Δικαιούχων: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν 

αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης 

(07/11/2017), έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 

41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της 

επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα. 

Επισήμανση: Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την 

προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου 

καταλύματος/σήματος λειτουργίας. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 

25.000€ έως 400.000€ και χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών.  Στην περίπτωση 

πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ* μισθωτής εργασίας, το ποσοστό 

χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.  

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων γίνεται από 18/12/2017 έως 28/3/2018 ηλεκτρονικά 

στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).   

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: 

http://www.ependyseis.gr/mis


 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με 

δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός 

παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 

αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας 

 Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – 

τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα 

επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω ελάχιστης δυναμικότητας 

10 κλινών 

 Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων 

 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, 

τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως 

ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά. 

 Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες – Προϋπολογισμός Πράξεων  

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/Ποσό στον 

Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό 

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις & 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€ /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. Λογισμικό & Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 10.000€ 

7. Μεταφορικά Μέσα  μέχρι 25.000€ 

8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού 
Σχεδίου 

μέχρι 4.000€ 

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 07.11.2017  

Πρόσθετες Πληροφορίες – Ερωτήσεις - Επικοινωνία   
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: 
Μεσογείων 56, Αθήνα (8:00 - 17:00) 
Τηλεφωνική ενημέρωση: 8011136300 (8:00 - 17:00) αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο  
Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr   www.espa.gr   
email: infoepan@mou.gr 
 

Σημαντικές σημειώσεις: 

* Μία (1) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) αντιστοιχεί σε ένα άτομο που εργάστηκε στην επιχείρηση 
ή για λογαριασμό της επιχείρησης, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια ενός 
ολόκληρου έτους. Η εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους ή που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εποχιακά, υπολογίζεται ως 
κλάσματα ΕΜΕ.  

 

http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/

