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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 
 

Στόχος Προγράµµατος 
Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση υφιστάµενων και 
νέων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του Τουρισµού, για τον 
εκσυγχρονισµό της υποδοµής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική 
αναβάθµιση τους και τον εµπλουτισµό, την αναβάθµιση και την 
πιστοποίηση των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να 
βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική 
αγορά. 
 
 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 
Στο Πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάµενες και 
νέες µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές 
ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του Τουρισµού, απασχολούν κατά 
µέσο όρο µισή (0,5) ΕΜΕ µισθωτής εργασίας για το διάστηµα 
λειτουργίας τους, να έχουν συσταθεί µέχρι την 31/12/2015 και να 
διαθέτουν επιλέξιµο ΚΑ∆ από τότε. 
 
Ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν 
δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. 
 
Ως νέες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 
µέχρι 31/12/2015. 
 
Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τουρισµού 
(ΚΑ∆), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της ∆ράσης 
ορίζονται στην Προκήρυξη του Προγράµµατος. Η επιχείρηση δεν έχει 
την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑ∆ επένδυσης κατά την υποβολή της 
αίτησης χρηµατοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη 
εκταµίευση και σε κάθε περίπτωση να είναι συµπληρωµατικός του ΚΑ∆ 
της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν 
θεωρούνται συµπληρωµατικοί οι ΚΑ∆ 55.1, 55.2 και 55.3. 
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑ∆ 55 
(ή αναλυτικούς αυτού), το επενδυτικό σχέδιο µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της δυναµικόττηας υπάρχοντος καταλύµατος 
και όχι τη δηµιουργία νέου. 
 
 
Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
Οι βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των επιχειρήσεων που 
υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:  
♦ Να έχουν συσταθεί ως τουριστική επιχείρηση, µε επιλέξιµο ΚΑ∆ 

µέχρι 31/12/2015, 
♦ να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να 

πραγµατοποιήσουν επένδυση σε µία µόνο περιφέρεια,  
♦ να απασχολούν κατά µέσο όρο 0,5 ΕΜΕ, για το διάστηµα 

λειτουργίας τους, 
♦ να πραγµατοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε µία µόνο 

Περιφέρεια, 
♦ να λειτουργούν αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες µορφές: 

επιχειρήσεις εταιρικού / εµπορικού χαρακτήρα (Ανώνυµη Εταιρία, 
Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή 
Ετερόρρυθµη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατοµική  επιχείρηση, Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισµοί), 

♦ να βρίσκεται σε ισχύ η κατά περίπτωση απαιτούµενη άδεια 
λειτουργίας ή βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας περί συνδροµής 
νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας ή η υποβληθείσα στον 
αρµόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής, για τις 
επιλέξιµες τουριστικές δραστηριότητες, 

♦ 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 και υπηρεσίες 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 ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ., 
♦ να υποβάλουν στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες που δεν έχουν 

χρηµατοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη δράση που 
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, 

♦ να δεσµευτούν ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για 
ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλη δράση που 
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, 

♦ το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει 
λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης 
της ενίσχυσης από αυτή τη ∆ράση, να µην υπερβαίνει το ποσό 
των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των 
µεταφορών) µέσα σε µία τριετία (τρέχον ηµερολογιακό έτος και 
τα δύο (2) προηγούµενα ηµερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο 
χορήγησης του εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης.  

∆εν 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 και 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 την 
χρήση και τη διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών.  
 
 
Ενισχυόµενες ∆απάνες 
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας 
Πρόσκλησης, είναι: 
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, 
• Μηχανήµατα – εξοπλισµός 
• Εξοπλισµός και Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και 

εξοικονόµησης ενέργειας και ύδατος, 
• Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (µέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό), 
• Προβολή – προώθηση (µέχρι 15.000€), 
• Λογισµικά και υπηρεσίες λογισµικού (µέχρι 20.000€), 
• Μεταφορικά µέσα (µέχρι 15.000€), 
• Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (µέχρι 

2.500€), 
• Μελέτες / έρευνες αγοράς (5.000€ και µέχρι 2.500€/µελέτη), 
• Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων – υφιστάµενο ή/και νέο 

προσωπικό, µε χρήση της ρήτρας ευελιξίας αρ. 98 ΚΑΝ ΕΕ 
1303/2014, αρ. 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕ∆, (40% και µέχρι 24.000€ - 
12.000€ ανά ΕΜΕ, υφιστάµενη ή/και νέα και µέχρι δύο ΕΜΕ). 
Σηµειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιµη η πρόσληψη συζύγων και 
συγγενών α’ και β’ βαθµού. 

Το άθροισµα του προϋπολογισµού των δαπανών “Κτίρια, 
εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος - Μηχανήµατα – εξοπλισµός -  
Εξοπλισµός και Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος” θα πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού 
επιχορηγούµενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. 
Μισθολογικό κόστος υφιστάµενου προσωπικού:  
* Οι ΕΜΕ µισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015 θα 
πρέπει να διατηρηθούν σε όλα τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, 
όσο και κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.  
Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού:  
* Στην περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού, 
οι επιχορηγούµενες ΕΜΕ πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ 
της επιχείρησης κατά το έτος 2015. Οι πρόσθετες ΕΜΕ θα πρέπει να 
διατηρούνται κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου. 
Και για τις δύο κατηγορίες µισθολογικού κόστους ισχύουν τα κάτωθι: 
* Οι εργαζόµενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση µε εξαρτηµένη 
πλήρη ή µερική απασχόληση. 
* ΕΜΕ µισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από 
άλλο φορέα καθώς και ΕΜΕ µισθωτής εργασίας εργαζοµένων που 
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είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και βαθµού µε τους εταίρους της 
επιχείρησης, προσµετρούνται στη διατήρηση προσωπικού ωστόσο το 
µισθολογικό κόστος αυτών των ΕΜΕ, δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη. 
  
Ως έναρξη επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της πρόσκλησης.  
 
 
Προϋπολογισµός Επενδυτικών σχεδίων - Ποσοστό ενίσχυσης - 
Προκαταβολή 
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται έργα συνολικού 
προϋπολογισµού ύψους επένδυσης (επιχορηγούµενος π/υ) από 
15.000€ έως 150.000€. Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 
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 ενίσχυσης ορίζεται κατά µέγιστο στο 40% των 
επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση 
πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 1 επιπλέον ΕΜΕ 
µισθωτής εργασίας, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 
µονάδες (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική 
πιστοποίηση). 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ίδιοι πόροι ή/και δάνειο (ο τραπεζικός δανεισµός δεν 
είναι υποχρεωτικός). 
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής µέχρι και το 40% της 
∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
προερχόµενης από αναγνωρισµένο ίδρυµα. Παρέχεται η δυνατότητα 
χορήγησης εκ νέου προκαταβολής σε δικαιούχο που έχει λάβει 
προκαταβολή, µε διατήρηση της υπάρχουσας εγγυητικής επιστολής, 
ωστόσο η συνολική προκαταβολικά ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριµένης. 
 
 
∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 
∆απάνες τουλάχιστον ίσες µε το 30%, του κάθε εγκεκριµένου 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν 
πραγµατοποιηθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης επένδυσης υπερβαίνει τους 12 µήνες. 
 
 
Συνολικός Προϋπολογισµός Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 
70.000.000€ (∆ηµόσια ∆απάνη). 
Τα 50.000.000 € αφορούν στα καταλύµατα, από τα οποία τα 
10.000.000 θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις, και τα 40.000.000€ θα 
διατεθούν σε υφιστάµενες µε τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάµηνες 
διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015).  
Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα διατεθούν 20.000.000€ από τα 
οποία τα 5.000.000€ αφορούν σε νέες επιχειρήσεις, και τα 
15.000.000€ αφορούν σε υφιστάµενες µε τουλάχιστον δύο πλήρεις 
δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015). 
 
Υποβολή - Αξιολόγηση - Ένταξη - Υλοποίηση 
Η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών 
σχεδίων ορίζεται η 29/03/2016 µε καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής την 17/05/2016. 

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική βάσει 
κριτηρίων αξιολόγησης όπως: 
Υφιστάµενα καταλύµατα: 
� Κατάσταση επιχείρησης 30% (ειδικές παροχές επιχείρησης, 

απασχόληση, κύκλος εργασιών, πληρότητα, λειτουργική 
περίοδος, πολιτική πωλήσεων, επενδυτική πολιτική) 

� Επενδυτικό σχέδιο 35% (περιγραφή, αντικείµενο, προβλέψεις 
εσόδων – εξόδων) 

� Ωριµότητα επενδυτικού σχεδίου 35% (χρονοδιάγραµµα, 
αδειοδότηση). 

Νέα καταλύµατα: 
� Κατάσταση επιχείρησης 30% (ειδικές παροχές επιχείρησης, 

απασχόληση, πληρότητα, λειτουργική περίοδος, πολιτική 
πωλήσεων, επενδυτική πολιτική, πράσινη πολιτική) 

� Επενδυτικό σχέδιο 35% (περιγραφή, αντικείµενο, προβλέψεις 
εσόδων – εξόδων) 

� Ωριµότητα επενδυτικού σχεδίου 35% (χρονοδιάγραµµα, 
αδειοδότηση). 

Υφιστάµενες λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις: 
� Κατάσταση επιχείρησης 30% (βαθµός διαφοροποίησης του 

προϊόντος και της αγοράς της επιχείρησης, απασχόληση, κύκλος 
εργασιών, λειτουργική περίοδος, πολιτική πωλήσεων, επενδυτική 
πολιτική) 

� Επενδυτικό σχέδιο 35% (περιγραφή, αντικείµενο, προβλέψεις 
εσόδων – εξόδων) 

� Ωριµότητα επενδυτικού σχεδίου 35% (χρονοδιάγραµµα, 
αδειοδότηση). 

Νέες λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις: 
� Κατάσταση επιχείρησης 30% (βαθµός διαφοροποίησης του 

προϊόντος και της αγοράς της επιχείρησης, απασχόληση, 
λειτουργική περίοδος, πολιτική πωλήσεων, συνάφεια 
επαγγελµατικής εµπειρίας νόµιµου εκπροσώπου µε το επενδυτικό 
σχέδιο, επενδυτική πολιτική) 

� Επενδυτικό σχέδιο 35% (περιγραφή, αντικείµενο, προβλέψεις 
εσόδων – εξόδων) 

� Ωριµότητα επενδυτικού σχεδίου 35% (χρονοδιάγραµµα, 
αδειοδότηση). 

 
Παρακολούθηση 
Στο πρώτο έτος υλοποίησης της επένδυσης, θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έργο τουλάχιστον ίσο µε  το 30%  του εγκεκριµένου 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού και να υποβληθεί Αίτηµα 
επαλήθευσης – πιστοποίησης, 12 µήνες µετά την έκδοση της 
απόφασης ένταξης. 
Αιτήµατα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι 
δυνατόν να υποβληθούν µέχρι δύο και µετά την εκτέλεση 
τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούµενου φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούµενου 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. 
Το Αίτηµα Ενδιάµεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης µπορεί να 
περιλαµβάνει προκαταβολές σε προµηθευτές, που αθροιστικά δεν θα 
υπερβαίνουν το 50% του συνολικά επιχορηγούµενου 
προϋπολογισµού. 
Το Αίτηµα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, πρέπει να 
υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή συνοδευόµενο από τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου και το αργότερο εντός 60 ηµερολογιακών 
ηµερών µετά την τυπική ηµεροµηνία λήξης του. 
 
 

                                                                                                


