
9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Ενισχύονται τουριστικά επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν: 
1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4 
αστέρων. 
2. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων 
που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 αστέρων μετά την 
πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης. 
3. Επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 
ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με 
την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή 
χρήσης κτηρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4 
αστέρων. 
4. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 
Τουριστικών Οργανωμένων κατασκηνώσεων τα οποία ανήκουν  ή 
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων. 
 

5. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών 
μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων 
κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 
τουλάχιστον 3 αστέρων. 
6. ‘Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που 
κατατίθενται ως ενιαία σχέδια. Δεν περιλαμβάνονται τα προς 
μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις. 
7. ‘Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, μόνο για μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. 
8. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας 
(condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την 
προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση 
ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της 
τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης. 

Επιλέξιμες 

Δαπάνες 

Α. Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων  (όπως έχουν παρουσιασθεί παραπάνω) 
Β. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων 
1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.  
2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. 
3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ. 
4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. 
6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. 
7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. 
8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. 
9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. 
10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση. 

 

Είδος 

Ενίσχυσης 

 Επιχορήγηση 

 Φορολογική Απαλλαγή 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 
Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής 
απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους απασχόλησης, με τα ποσοστά 
ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, να χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων. 
Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη εκτός της επιχορήγησης και 
χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€. 

Ποσοστά 

Ενίσχυσης 

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται το 100% του κινήτρου της επιχορήγησης του ισχύοντος Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων, εκτός της περίπτωσης 5 που χορηγείται στο 90%, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
επόμενης παραγράφου. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα κίνητρα  πλην της επιχορήγησης, στο 100% του 
ισχύοντος Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εκτός της περίπτωσης 2 που χορηγείται στο 90%, εφόσον συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε  περιοχές ορεινές, παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), ή  
νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων) 
2. Επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. 
3. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής 
Αρωγής. 
Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο 
ποσοστό του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. 

Αξιολόγηση Συγκριτική αξιολόγηση. 

 


