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Πρόγραμμα «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών 
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER) - Υπο-δράση 19.2.3.3 : Οριζόντια εφαρμογή 
ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ 

H υπο-δράση ενισχύει τις παρακάτω παρεμβάσεις: 

Α. Για τις λειτουργικές μορφές και 

κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων και 

λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που 

διαλαμβάνονται στην ΚΥΑ 2986/16 (ΦΕΚ 

3885 Β’ /2016) προβλέπονται:  

1) Ίδρυση κύριων τουριστικών 

καταλυμάτων (Ξενοδοχεία 5, 4 και 3 

αστέρων με ελάχιστη δυναμικότητα: 10 

δωμάτια, 20 κλίνες και μέγιστη 

δυναμικότητα : 30 δωμάτια, 60 κλίνες) και 

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις -

camping).  

2) Ίδρυση μη κύριων τουριστικών 

καταλυμάτων (αυτοεξυπηρετούμενα 

καταλύματα – τουλάχιστον δύο τουριστικές 

επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 

10 κλινών και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα 

δωμάτια - διαμερίσματα κατηγορίας 3 

κλειδιών και άνω , ελάχιστης 

δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών.  

3) Ίδρυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων 

κτισμάτων  

4) Επέκταση νομίμως λειτουργούντων 

κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι 

μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης το 

σύνολο του τουριστικού καταλύματος 

(αρχικό κατάλυμα συν επέκταση) θα ανήκει 

στις λειτουργικές μορφές της ΚΥΑ 2986/16 

5) Ποιοτικός εκσυγχρονισμός, εφόσον 

συνιστά αρχική επένδυση, κύριων και μη 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

Διαμόρφωση τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών 

ποιοτικών προδιαγραφών, με αναγνωρίσιμη τοπική 

ταυτότητα, πολυθεματικό χαρακτήρα και 

πολυσυλλεκτικό περιεχόμενο.  

Ενίσχυση τουριστικού προϊόντος α) Αμπελουργικών 

Ζωνών περιοχής παρέμβασης, που υστερούν σε 

τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες, με διασύνδεση 

τουρισμού/ οίνου και υποστήριξη των "Δρόμων του 

Κρασιού" και β) όλης της περιοχής παρέμβασης με τον 

εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών ΜΜΕ τουρισμού  

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ 

✓ Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα 

✓ Συμβολή στη βελτίωση / αναβάθμιση του 

τοπικού τουριστικού προϊόντος 

✓ Διασύνδεση τουρισμού με αγροτικά προϊόντα 

ποιότητας Συμβολή στην ανάδειξη της 

ταυτότητας της περιοχής και στην αύξηση της 

ελκυστικότητας και επισκεψιμότητάς της 

✓ Συμβολή στην ενδυνάμωση της τοπικής 

οικονομίας 

✓ Συμβολή στη μείωση της περιθωριοποίησης 

των νέων (ηλικίας μέχρι 35 ετών) 

✓ Συμβολή στην ενίσχυση διαμόρφωσης 

θεματικού τουρισμού 
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κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής και τάξης, προκειμένου 

να βελτιωθεί το επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών τους.  

6) Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακά κέντρα, Γήπεδα γκολφ, Τουριστικοί 

λιμένες, Χιονοδρομικά κέντρα, Θεματικά πάρκα, Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού (Μονάδες 

ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού − θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, 

κέντρα αναζωογόνησης (spa), Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, Ορειβατικά 

καταφύγια, Αυτοκινητοδρόμια).  

7) Ίδρυση (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155Α /30-7-14) περί οινικού 

τουρισμού) μη κύριων τουριστικά καταλυμάτων, για την παροχή υπηρεσιών υποδοχής, 

ξενάγησης, φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με οινοποιητικές ή και 

οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις (οινοποιεία - αμπελώνες), συνδυαστικά με δραστηριότητες 

σχετιζόμενες με την αμπελοκαλλιέργεια και την οινική παραγωγή (βλ. και Γ) 

Β. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και 

αναψυχής. Πρόκειται για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρασκευάζουν 

φαγητό (εστιατόρια, ταβέρνες κλπ) και το διαθέτουν στο χώρο τους ή και εκτός αυτού καθώς και 

αναψυκτήρια, παραδοσιακά καφενεία κλπ. Στην ενέργεια αυτή είναι επιθυμητή η διασύνδεση με 

τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα.  

Γ. Ενθάρρυνση ανάπτυξης εναλλακτικού – θεματικού τουρισμού. Προβλέπεται η ενίσχυση 

δημιουργίας - επέκτασης δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (υποδομές, 

εξοπλισμός, σήμανση, χαρτογράφηση κλπ), οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τον εμπλουτισμό 

και την ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την ανάδειξή της ως προορισμού 

πολύ-θεματικού τουρισμού. Ενθαρρύνονται δραστηριότητες εναλλακτικών και ήπιων μορφών 

τουρισμού, όπως: πολιτισμικού-αρχαιολογικού, θρησκευτικού, περιηγητικού, οικολογικού, 

εκπαιδευτικού, ποδηλατικού, αθλητικού (περιλαμβανομένων των ποτάμιων δραστηριοτήτων), 

φυσιολατρικού, συνεδριακού, ιαματικού, ορειβατικού, αναρριχητικού, ιππικού, αστρονομικού, 

χιονοδρομικού, ιστιοπλοϊκού, καταδυτικού, οινικού, γαστρονομικού κλπ. Περιλαμβάνονται και 

δραστηριότητες επισκέψιμων αγροκτημάτων, τα οποία δεν εστιάζουν στην επιδεικτική 

παραγωγική διαδικασία και λειτουργία τους ή στην οικοτεχνική παραγωγή προϊόντων από το ίδιο 

φυσικό ή ζωικό τους κεφάλαιο, αλλά προσφέρουν υπηρεσίες αναψυχής, εκπαίδευσης, 

πολιτισμού κλπ. 

Δ. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που παρέχουν άλλες (εκτός 

διανυκτέρευσης - εστίασης) τουριστικές υπηρεσίες, όπως (ενδεικτικά): οργάνωση, 

πληροφόρηση και προώθηση τουρισμού (τουριστικά γραφεία κλπ), ενοικιάσεις αυτοκινήτων, 

ποδηλάτων, εξοπλισμού θαλάσσιων κ.ά. αθλημάτων, ξεναγήσεις, τουριστικά πακέτα κ.ά. 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων 

δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί 

τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών 

προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων δύναται 

να είναι:  

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.  

2. Αγορά, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και 

εγκατάστασης.  

3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:.  

4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης 

ποιότητας.  

5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά 

fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων 

ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και 

φωτοτυπικών.  

6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, 

συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας 

εγκαταστάσεων. 

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις 

εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας.  

8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού 

και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 

εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου 

σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς 

για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος 

(συσκευασία, σήμανση).  

9. Δαπάνες προβολής.  

10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής 

Ωφέλειας (ΟΚΩ).  

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, 

κατά τη διάρκεια των εργασιών της επένδυσης 

(υποχρεωτική ασφάλιση). 

12. Αμοιβές προσωπικού. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι της Δράσης Πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις που συνίστανται από 
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, με εξαίρεση 
αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της 
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου 
και της κοινοπραξίας 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή:  

14/04/2021 - 18/06/2021 

Προϋπολογισμός Δράσης:  

288.718,36€ 

Διάρκεια Υλοποίησης: 

Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το 

οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης 

εντός τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και 

σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023 

Ποσό Επιδότησης: 

Εως 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή 

/ και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις. 

Τιμή Βάσης: 

Η ελάχιστη  βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει ο 

εν δυνάμει δικαιούχος είναι το 30 

Ύπαρξη Ιδίας Συμμετοχής: 

Για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14  

του Καν (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική 

συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων 

δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής 

χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου 

τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου 

προαπαιτείται της έκδοσης της απόφασης ένταξης της 

πράξης)  και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής 

στήριξης. 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ; 

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και 

υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο 

εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας 

φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτικη. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες, πέραν των ανωτέρω 
περιπτώσεων 1 έως 12, στο πλαίσιο των 
επενδυτικών προτάσεων στην εν λόγω 
Υποδράση του παρόντος Άρθρου, είναι:  

• Δαπάνες ειδικού εξοπλισμού όπως η αγορά 
- κατασκευή παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, 
λοιπών σκαφών για εξυπηρέτηση τουριστικών 
δραστηριοτήτων, αγορά αλόγων για 
δραστηριότητες περιήγησης.  Επίσης η αγορά 
οχημάτων μεταφοράς πελατών για τις 
επιχειρήσεις εναλλακτικού/θεματικού 
τουρισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως 
η αναγκαιότητά τους και μέχρι του ποσού των 
30.000 € για τα οχήματα αυτά. 

• Κατασκευή οικίσκου – αποθήκης για τις ανάγκες 
φύλαξης – εξυπηρέτησης της επένδυσης, μέχρι 40 
τ.μ, μόνο για επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων.  

• Έργα πρασίνου καθώς και έργα διακόσμησης 
(εφόσον αποτελούν λειτουργικό τμήμα της 
επιχείρησης).  

• Εξοπλισμός αναψυχής πελατών (όπως εξοπλισμός 
αναπαραγωγής ήχου και εικόνας). 

 

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ & 
ΜΙΚΡΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ (€) 

Οριζόντια εφαρμογή για "αρχικές 
επενδύσεις" σύμφωνα με τον σχετικό 
ορισμό στο κείμενο της πρόσκλησης 

Καν. (ΕΕ) 651/14 (Άρθρο 14) -
περιφερειακές ενισχύσεις 

55% 600.000 

Οριζόντια εφαρμογή για νεοσύστατες 
μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 5 έτη), μη 
εισηγμένες, χωρίς διανομή κερδών 

Καν. (ΕΕ) 651/14 (Άρθρο 22) -
περιφερειακές ενισχύσεις για 
νεοσύστατες έως μικρές (μόνο) 
επιχειρήσεις μη εισηγμένες, χωρίς 
διανομή κερδών 

65% 600.000 


