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Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 

€ 70.000.000 



Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 

Τα 50.000.000€ αφορούν 
στα καταλύματα: 

10.000.000€  σε νέες επιχειρήσεις 
40.000.000€ σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που έχουν κλείσει 2 
διαχειριστικές χρήσεις 2014-15). 
 

Τα 20.000.000€ αφορούν 
σε λοιπές τουριστικές 
επιχειρήσεις: 

 5.000.000€  σε νέες επιχειρήσεις 
15.000.000€ σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που έχουν κλείσει 2 
διαχειριστικές χρήσεις 2014-15). 
 

€ 70.000.000 



Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. 

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι 
οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες 
διαχειριστικές χρήσεις 

• Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των 
υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.  

Επιδοτούνται με 

ποσό 15.000€ έως 150.000 € με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει το 
συνολικό κύκλο εργασιών του 2015 

• Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών. Προσαύξηση 
10%, φτάνοντας στο 50%, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

• Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτεται είτε με ίδιους πόρους είτε με δάνειο, το 
οποίο θα υποστηρίζεται από χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ 

• Το 30% των δαπανών θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αιτήματος 
επαλήθευσης τον 1ο χρόνο λειτουργίας 

 



Επιδοτούνται για 

Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο  
ποσοστό /ποσό επιχορήγησης 

Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος 

Μηχανήματα -Εξοπλισμός 

Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις Προστασίας 
περ/ντος, Εξοικονόμησης Ενέργειας & Ύδατος 

Πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό 
συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών 
της πιστοποίησης δαπανών. 

Προβολή –Προώθηση Μέχρι 15.000€ 

Λογισμικά & Υπηρεσίες Λογισμικού Μέχρι 20.000€ 

Μεταφορικά μέσα Μέχρι 15.000 € 

Παρακολούθηση υλοποίησης Επενδ. Σχεδίου Μέχρι 2.500€ 

Μελέτες/ έρευνες αγοράς 5000€ κ μέχρι 2.500€ / μελέτη 

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 
(υφιστάμενο ή/κ νέο προσωπικό 

40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 
12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νεα) 
Και μέχρι δύο ΕΜΕ 



Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

• Να έχει συσταθεί ως τουριστική επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015 
και να απασχολεί από τότε κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) Ετήσια 
Μονάδα Μισθωτής εργασίας. 

• Η Επένδυση πραγματοποιείται μόνο σε μια Περιφέρεια. 

• Η επιχείρηση να έχει άδεια λειτουργίας εν ισχύ ή υποβληθείσα στον αρμόδιο 
φορέα αίτηση έκδοσης ανανέωσής της. 

•  να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ 

• Να υποβάλει στον παρόν σχέδιο δαπάνες που δεν έχουν επιχορηγηθεί από 
άλλο πρόγραμμα 

• Να μην τελεί υπό πτώχευση/εκκαθάριση/αναγκαστική διαχείριση 

• Να λειτουργεί αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εμπορικού/εταιρικού χαρακτήρα:  
ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ατομική επιχείρηση, συνεταιρισμός  

 

 

 

 



• Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο 
πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την 
δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον 
ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη). 

 

• Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει 
ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  από  την 01.01.2012 
μέχρι  και  την  ημερομηνία  υποβολή  της  αίτησης.  

       

Εξαιρείται  η  συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.   

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν 



Σημαντικές ημερομηνίες  

• Ηλεκτρονική υποβολή στο www.ependyseis.gr από 29.03.2016 έως  
17.05.2016.Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας. 

• Διάρκεια υλοποίησης έως  24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης 
ένταξής τους. 

• Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά 
τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, εκτός από 
τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης, υλοποίησης του 
Επενδυτικού Σχεδίου, οι οποίες  είναι επιλέξιμες από την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης 

http://www.ependyseis.gr/


Σημαντικά σημεία: 

• Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν θα πρέπει να διευκολύνουν ΑΜΕΑ 

• H επιχείρηση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει συσταθεί ως τουριστική 
επιχείρηση, με επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015. 

• Δεν έχει υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή. 
Οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση 

• Σημειώνεται ότι ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του 
ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν 
θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.  

• Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά τη 
δυνητική ένταξη βάσει βαθμολογικής κατάταξης 

• Δεν επιτρέπεται σύσταση επιχείρησης ή πρόσληψη εργαζομένου με 
συγγένεια α΄και β΄ βαθμού, ούτε με σύζυγο 

• Επιτρέπεται υποβολή μιας μόνο αίτησης χρηματοδότησης ανά  φυσικό 
πρόσωπο (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος) 

• Είναι δυνατές έως 2 αλλαγές του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου 

 

 



Αξιολόγηση 

Γίνεται συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικά από 2 αξιολογητές (ηλεκτρονική 
κλήρωση από Μητρώο αξιολογητών), βάσει κριτηρίων. Κάθε κριτήριο έχει τη 
δική του βαρύτητα. Μέγιστη τελική βαθμολογία το 100. 

Οι αξιολογητές αξιολογούν σχέδια από άλλη περιφέρεια. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κριτήριο Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κατάσταση Επιχείρησης (παρεχόμενες υπηρεσίες, μέση απασχόληση την 
τελευταία 3ετία, μέση μεταβολή κύκλου εργασιών, μέση πληρότητα, 
επικοινωνιακή & επενδυτική πολιτική & πράσινη πολιτική για τα νεα 
καταλύματα) 

30% 

Επενδυτικό Σχέδιο (Περιγραφή, προβλέψεις εσόδων-εξόδων) 35 % 

Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (χρονοδιάγραμμα, απαιτήσεις 
αδειοδότησης) 

35% 
 



Επαλήθευση Δαπανών 

Η παρακολούθηση των επιχειρηματικών σχεδίων των δικαιούχων γίνεται 
μέσω επαληθεύσεων από τα όργανα Επαλήθευσης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

• Μπορούν να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο μέχρι 2 αιτήματα Ενδιάμεσης 
Επαλήθευσης δαπανών, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% των 
δαπανών και έως 80% του ΟΑ και ΦΑ 

• Το αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης μπορεί να περιλαμβάνει 
προκαταβολές σε προμηθευτές που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 
50% του συνολικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

• Η Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης δαπανών (max 60 μέρες μετά την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου) μπορεί να υποβληθεί και χωρίς 
Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης  

 

Διοικητική 
Επαλήθευση 

Επιτόπια 
Επαλήθευση 



Στοιχεία Επικοινωνίας:  
 

Κυριακοπούλου Δήμητρα  
ΤΕΕ ΤΚΜ Μεγάλου Αλεξάνδρου 49  
Τετάρτη 09.30-13:30,   1ος όροφος 
2310 883141 
progtkm@central.tee.gr 
 
 
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:  
Μεσογείων 56, Aθήνα ( 8:30 έως 19:00) 

 
801 11 36 300 ,    infoepan@mou.gr  
 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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Oρισμοί 

Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ  


