
      

            
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ  

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  

 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων                                                                  
από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος του  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. με 
γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της 
Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 18:00 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Βασιλέως 
Γεωργίου 1, Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης»). Η αίθουσα είναι προσβάσιμη 
σε άτομα με αναπηρία (πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ και γενικότερα για την 
εκδήλωση στο τηλ.: 2310-480.000).  
 
Η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στον Τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων μικρών, 
μικρών και μεσαίων τουριστικών 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, το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει 
καμία οικονομική δραστηριότητα και να διαθέτουν άδεια δόμησης για το 
συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.  
 
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 120 εκ. ευρώ ενώ ο επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ 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%. 
 
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) 
έχει ξεκινήσει στις 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.  
 
 
 
 



      

 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης της Δράσης 
«Ενίσχυση της Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων» και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν 
σε βάθος για την κάθε Δράση, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια 
ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις. 
 
Η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς 
πόρους. 
 
Η είδοδος είναι ελεύθερη. 
 
 

 


