
 

 

 

Ενημέρωση για προκήρυξη της Δράσης  

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) 

 

 

Προς τα μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού την Πέμπτη 11.02.2016 προχώρησε στην 

επίσημη προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» (ΕΠΑνΕΚ 2014-

2020).  Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της 

λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την 

πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους 

στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. 

 

Βασικά στοιχεία Δράσης 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες και νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, να διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και να 

απασχολούν τουλάχιστον 0,5 (μισή) μισθωτή Ετήσια Μονάδα Εργασίας* (ΕΜΕ) κατά Μέσο Όρο για 

τη διάρκεια λειτουργίας τους με μέγιστο τα τελευταία 3 έτη.  

Για τις ανάγκες της Δράσης οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται σε Υφιστάμενες 

επιχειρήσεις που έχουν δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31/12/2015 και σε 

Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των 

υφιστάμενων**.  

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 150.000€, αν ο κύκλος 

εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000€.   

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 40% του προϋπολογισμού του 

επενδυτικού σχεδίου, (ή σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια 

επιπλέον μισθωτή ΕΜΕ).  Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.  Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί 



είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  Ο τραπεζικός δανεισμός 

δεν είναι υποχρεωτικός.  

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) από τις 29/03/2016 έως και τις 

17/05/2016.  Τα δικαιολογητικά (φυσικός φάκελος τεκμηρίωσης) θα υποβληθούν μετά την 

αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνο για τα δυνητικά εντασσόμενα 

επενδυτικά σχέδια.   

Επιλέξιμες Δαπάνες – Προϋπολογισμός Πράξεων  

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/Ποσό στον 

Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος  

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός  

3. Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος & 
Εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος 

 

4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & 
περιβαλλοντικής διαχείρισης  

μέχρι 3.000€ /πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων 
των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών 

5. Προβολή - Προώθηση  μέχρι 15.000€ 

6. Λογισμικό & Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€ 

7. Μεταφορικά Μέσα  μέχρι 15.000€ 

8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500€ 

9. Μελέτες / έρευνες αγοράς 5.000€ και μέχρι 2.500€/μελέτη 

10. Μισθολογικό Κόστος εργαζομένων με χρήση ρήτρας ευελιξίας 
(άρθρο 98, ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ 

40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως, 12.000€ ανά 
ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι 2 ΕΜΕ 

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 

ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 

Η ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Για τη διασφάλιση της αντικειμενικής αξιολόγησης των προτάσεων, οι αξιολογητές δεν 

έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της επιχείρησης  και στον ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης, ενώ δεν 

αξιολογούν προτάσεις της περιφέρειας τους.  Η διαδικασία αξιολόγησης όλων των επενδυτικών 

σχεδίων θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (17.05.2016) 

και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.  Συνεπώς η 

θετική αξιολόγηση δεν βασίζεται στην ταχύτητα κατάθεσης της αίτησης αλλά στην ποιότητα και 

πληρότητα των προτάσεων***, είναι συγκριτική και περιλαμβάνει: 

 έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 
 έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου 
 έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου.  

 

Πρόσθετες Πληροφορίες – Ερωτήσεις - Επικοινωνία   
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: 
Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00 
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση 
Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr   www.espa.gr   
email: infoepan@mou.gr 
 

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


Σημαντικές σημειώσεις: 

* Μισή (0,5) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) ισούται με 6 μήνες μισθωτής εργασίας ή τις 
υποδιαιρέσεις της (π.χ. 2 θέσεις μισθωτής εργασίας Χ 3 μήνες = 6 μήνες μισθωτής εργασίας 
κ.ο.κ.) 

** Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το Επενδυτικό 
Σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος 
και όχι τη δημιουργία νέου.  

*** Οι ομάδες των κριτηρίων αξιολόγησης παρουσιάζονται και αναλύονται στο Παράρτημα VIII της 
Προκήρυξης.   

 


