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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                               

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων». 
Δικαιούχοι της Δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα 
δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία 
έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την 
πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.  

• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν 
αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, 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. 

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ.  
Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου 
προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης 
ανέρχεται σε 50%. 
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι: 

••  Κύρια  ξενοδοχειακά  καταλύματα:  ξενοδοχεία  κατηγορίας  3  αστέρων  και  άνω  με  Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με
δυναμικότητα  10  έως  και  50  κλινών,  ξενοδοχειακά  τουριστικά  καταλύματα  εντός  δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός
παραδοσιακών  κτισμάτων,  οργανωμένες  τουριστικές  κατασκηνώσεις  (camping)  3  παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3
αστέρων  και  άνω,  ξενώνες  νεότητας  αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας

••  Μη  κύρια  ξενοδοχειακά  καταλύματα:  αυτοεξυπηρετούμενα  καταλύματα  –  τουριστικές  Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές
επιπλωμένες  κατοικίες  με  ελάχιστο  αριθμό  3  κατοικιών,  ενοικιαζόμενα  επιπλωμένα  επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα
δωμάτια  –  διαμερίσματα  3  κλειδιών    και  άνω  και  ελάχιστης  δυναμικότητας  10  κλινών  δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών

••  Τουριστικά  γραφεία  διαφόρων  δραστηριοτήτων  Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
••  Εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού:  αθλητικός  τουρισμός,  θαλάσσιος  τουρισμός,  Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός,

τουρισμός  υπαίθρου,  άλλες  ειδικές  –  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού,  όπως  ψυχαγωγικά  τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά
και  θεματικά  πάρκα  κ.ά.  και θεματικά πάρκα κ.ά.

••  Λοιπές  επιχειρηματικές  δραστηριότητες  στον  τομέα  του  τουρισμού  Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού
Οι  δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης 
να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας, με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης, από 18/12/2017 έως 28/03/2018.* 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, μπορούν να 
λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στις ιστοσελίδες  www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr, 
www.efepae.gr  & www.eep.gov.gr.  

                                                                                                      ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
Πειραιάς 08/12/2017                                  * Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30/04/2018                    
                                                                   *    »            »                      »                  »      : 15/05/2018  
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