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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013  

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
 

Εναλλακτικός Τουρισμός  
 

Η «Ταυτότητα» του Προγράμματος 
 
ΣΤΟΧΟΣ 
Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
 
Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:  

 Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική 
αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 

 Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, 
 Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. 

 
Μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται 
ενδεικτικά κατωτέρω: 

 Αθλητικός Τουρισμός Αναψυχής, 
 Πολιτιστικός Τουρισμός, 
 Θαλάσσιος Τουρισμός, 
 Τουρισμός Υπαίθρου, 
 Γαστρονομικός Τουρισμός, 
 Τουρισμός υγείας και ευεξίας. 

 
ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

 Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, 
 Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας, 
 Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές 

ομάδες, ΑμεΑ κ.λπ.), 
 Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού 

τουρισμού, 
 Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή, 
 Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων, 
 Η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, 
 Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών 

υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, 
 Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι: 

 Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, 
Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία: 

 Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I, 

 Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
 Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010. 

 Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε 
μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Σύμπραξης, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ( Καταλύματα ) ή/και 79 (Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων),   

 Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αναφέρονται στο Παράρτημα I, 

 Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες 
λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος, 

Λήξη: 15/11/2011 
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 Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2010, 
 Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις, 

κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis ή σε άλλα καθεστώτα ενίσχυσης, τα οποία 
αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 €, 

 Η επιχείρηση δύναται να υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, 
 Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική και δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, 

μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης,  
 
Σημ: Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55 θα πρέπει να προσκομίσουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Οι 
επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 79 θα πρέπει να προσκομίσουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Οι επιλέξιμες 
επιχειρήσεις που διαθέτουν, μισθώνουν ή εκμεταλλεύονται ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 
προσκομίσουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.  
 
Σημ: Για τα συνεργατικά-εταιρικά σχήματα με τη μορφή της Σύμπραξης, υπολογίζεται ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών / ακαθάριστων εσόδων του έτους 2010 του Υπεύθυνου (Leader) της Σύμπραξης. 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» και προέρχεται από 
Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε € 20.000.000,00. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δύναται να κυμαίνεται μεταξύ 15.000€ και 
400.000€. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον 
ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, 
 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης  ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού 
σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε 
μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Επιλέξιμες είναι οι ενέργειες στις εξής κατηγορίες: 

1. Εξοπλισμός όπως (ενδεικτικά): 
 Ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, 
 Συμβατικά ή/και φιλικά προς το περιβάλλον πλωτά ή χερσαία μεταφορικά μέσα 

επαγγελματικής ή μικτής χρήσης, 
 Εξοπλισμός πράσινων ενεργειών, 
 Έπιπλα και σκεύη, 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (hardware) καθώς και το Λογισμικό (software), 
 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και περιφερειακές συσκευές, 
 Εξοπλισμός κατασκευής εκθετηρίου προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της επιχείρησης, 
 Εξοπλισμός εκπαίδευσης / επίδειξης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, 
 Εξοπλισμός διασφάλισης της πρόσβασης των ΑμεΑ στην εναλλακτική δραστηριότητα. 

2. Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα: 
 αναπαλαιώσεις, αποκαταστάσεις, χωρίσματα, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί, μονώσεις, 
 Κατασκευή ή αναβάθμιση υδραυλικών/αποχετευτικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, 
 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, 
 Μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής, 
 Εγκαταστάσεις, διαρρυθμίσεις, μετατροπές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ΑμεΑ, 
 Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων, 
 Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας, 
 Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 
3. Προβολή – Προώθηση 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις, 
 Επιγραφές που αναρτώνται επί των κτιριακών εγκαταστάσεων, 
 Δημιουργία λογοτύπων, 
 Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αναλώσιμων, 
 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, 
 Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων, 
 Διαφημιστικές καταχωρήσεις στο web, 
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MENTORING  ΑΕ 
 Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων 

115 23, Αθήνα 
Τ.  210 6800743 
Φ.  210 6800744 

e-mail: info@mentoring.com.gr    
web: www.mentoring.com.gr  

 
 

 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εγχώρια και διεθνή, κλαδικά και εξειδικευμένα για το 
αντικείμενο της επένδυσης περιοδικά, 

 Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας των ΑμεΑ 
4. Υπηρεσίες συμβούλων και συγκεκριμένα 

 Επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου, 
 Τεχνικές Μελέτες που διασυνδέονται άμεσα με τις ανάγκες υλοποίησης της επένδυσης, 
 Προετοιμασία έκδοσης αδειών που διασυνδέονται άμεσα με τις ανάγκες υλοποίησης της 

επένδυσης, 
 Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, benchmarking, ανάπτυξη e-marketplaces, 

δημιουργία ιστοσελίδας, 
 Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης (μόνο εφόσον έχουν καταλήξει σε πιστοποίηση) 
 

Σημ: Ανεξάρτητα του ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισμού οι δαπάνες συμβούλων για την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις € 6.000,00. 
 
Σημ: Για να είναι επιλέξιμες οι ενέργειες της κατηγορίας «Προβολή και Προώθηση» θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
συνδυασμό τουλάχιστον τριών(3) εκ των ανωτέρω ενεργειών. 
 

5. Άλλες δαπάνες 
 Μεταφορά τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας. 
 Δαπάνες για την απόκτηση πατέντας και δικαιωμάτων ή/και πιστοποιητικών βιομηχανικής και 

πνευματικής ιδιοκτησίας 
 Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Τα μέγιστα ποσοστά δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον 
προϋπολογισμό του έργου 

1. Προμήθεια εξοπλισμού. ≤100% 

2. Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – Ειδικές 
και βοηθητικές εγκαταστάσεις. ≤60% 

3. Προβολή - Προώθηση. ≤15% 

4. 
Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση 

επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και 
συμβουλευτική υποστήριξη κλπ). 

≤5% 

5. 
Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, 

αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση 
προτύπων κ.λπ.). 

≤6% 

 
Σημ: Δεν είναι επιλέξιμες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου οι εξής δαπάνες: 

 Ο Φ.Π.Α. 
 Οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού,  
 Οι δαπάνες που πραγματοποιηθήκαν πριν την ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης, 
 Οι δαπάνες Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού 

σχεδίου η κυριότητά τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης. 
Σημ: Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι δεκαπέντε (15) μήνες από 
την ημερομηνία παραλαβής της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη. 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων είναι δυνατή από τις  15/9/2011 και θα ολοκληρωθεί στις 
15/11/2011. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη MENTORING AE 
στο τηλέφωνο 210-6800743 ή στείλτε μας e-mail στο info@mentoring.com.gr 

 
Η παροχή πληροφοριών για τα Προγράμματα, η αποστολή ενημερωτικού υλικού  καθώς και η τηλεφωνική ή 

προσωπική επικοινωνία με τα στελέχη της MENTORING, δεν επιφέρει καμία δέσμευση ή/ και οικονομική 
υποχρέωση από πλευράς των ενδιαφερομένων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 
 

Κ.Α.Δ. Περιγραφή 
Βασικό απαιτούμενο 
Νομοθετικό Πλαίσιο 

Λειτουργίας. 

Αριθμός 
Δραστηριότητας: 
50 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Πλωτές μεταφορές 

Βασική 
ειδική/εναλλακτική 
μορφή (ενδεικτικά) 

50.10.12.01 
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων 

μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς-
τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία. 

Θαλάσσιος 

50.10.12.03 Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων. Θαλάσσιος 

50.10.12.04 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και 
περιηγήσεως θάλασσας. Θαλάσσιος 

50.10.20.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού 
τουριστικού σκάφους με πλήρωμα. Θαλάσσιος 

50.10.20.03 
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας 

(κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ.) 
με πλήρωμα. 

Θαλάσσιος 

50.30.12 
Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε 

εσωτερικές υδάτινες οδούς με 
κρουαζιερόπλοια. 

Θαλάσσιος, Υπαίθρου 

50.30.13.01 
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και 

περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες 
οδούς. 

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999), 
Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’ 

637/1977), π.δ.225/1996 (ΦΕΚ Α’ 
225/1996). 

Θαλάσσιος, Υπαίθρου 

Αριθμός 
Δραστηριότητας:  
55 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Καταλύματα  

55.1 (όλες οι 
υποκατηγορίες) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. 

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), 
π.δ. 43/2002. π.δ. 33/1979 (ΦΕΚ 
Α’ 10/1979), π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 

225/1996). 

Όλες οι μορφές 

55.2 (όλες οι 
υποκατηγορίες 

εξαιρουμένης της 
55.20.19) 

Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής. 

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), 
π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000), 

π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996). 
Όλες οι μορφές 

55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ). 
Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), 
Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230/2006), 
π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996). 

Όλες οι μορφές 

Αριθμός 
Δραστηριότητας: 
56 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  

56.10.11.02 Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο 
ύπνου. 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006), 
Π.Δ. 552/1989, Υ.Α. 

ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ Β’ 
526/1983). 

Γαστρονομικός 
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56.10.11.03 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 
εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με 
ζωντανή μουσική (που υπάγεται στην 

1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ 
Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά) 

Γαστρονομικός 

56.10.11.04 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 
εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα χωρίς 
ζωντανή μουσική (που δεν υπάγεται στην 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ 

Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά), με 

παροχή σερβιρίσματος. 

Γαστρονομικός 

56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο 
διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα. Γαστρονομικός 

56.10.11.07 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 
οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο 

(οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς 
προσωπικό). 

Γαστρονομικός 

56.10.11.10 
Υπηρεσίες παροχής γεμάτων και ποτών 

από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, 
ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος. 

Γαστρονομικός 

56.30.10.13 Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ 
ξενοδοχείων. Γαστρονομικός 

56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από 
παραδοσιακό καφενείο. Γαστρονομικός 

Αριθμός 
Δραστηριότητας: 
77 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης  

77.21.10.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, 

ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και 
πηδαλιούχων. 

Ν. 1127/1972 (ΦΕΚ Α’ 48/1972), 
Υ.Α. Δ2/Δ/15184/5191 (ΦΕΚ Β΄ 

548/2002), Κανονισμός ΥΠΑ 
Υπερελαφρών Πτητικών 

Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) 
(ΦΕΚ Β’ 1068/2006), Κανονισμός 

ΥΠΑ υπ’ αριθ. 
Δ/Δ2/7259/2071/01.03.2006 (ΦΕΚ 

Β’ 309/2006). 

Αθλητικός, Υπαίθρου 

77.21.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας. Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999), 
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221). Αθλητικός, Υπαίθρου 

77.21.10.04 
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού 

θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, 
λέμβων κ.λπ.). 

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α. 
3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 

444/1999). 
Αθλητικός, Θαλάσσιος 

77.21.10.05 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού 
χιονοδρομικών αθλημάτων. 

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α. 
16274/02.05.2008 (ΦΕΚ Β’ 

896/2008). 
Αθλητικός, Υπαίθρου 

77.21.10.07 
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας 

(κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, 
κλπ.). 

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999), 
Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’ 

637/1977). 
Θαλάσσιος, Αθλητικός 

77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων. 
ΑΣΤΔ 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ Β’ 

178/1994), Διόρθωση Σφάλματος 
ΦΕΚ Β’ 334/1994). 

Αθλητικός, Υπαίθρου 
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77.21.10.09 Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού 
εξοπλισμού. π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221). Αθλητικός, Θαλάσσιος, 

Υπαίθρου 

77.34.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους 
χωρίς πλήρωμα. 

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999), 
Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’ 

637/1977). 
Θαλάσσιος 

Αριθμός 
Δραστηριότητας: 
79 (επιλέξιμες οι 

κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων 
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες  

79.1 (όλες οι 
υποκατηγορίες) 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών. 

Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199/1976), 
Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993), 
π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’225/1996) 

Όλες οι μορφές 

79.90.39 
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια 

εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και 
αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων. 

Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199/1976), 
Ν. 2160/1993 (Α’ 118/1993 

π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’225/1996). 
Όλες οι μορφές 

Αριθμός 
Δραστηριότητας: 

85 (επιλέξιμες 
μόνο  οι κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Εκπαίδευση  

85.51.10.02 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ. 

Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999), 
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α. 

3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 
444/1999). 

Αθλητικός, Θαλάσσιος 

85.51.10.03 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων. 
Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α’ 273/2005), 

Υ.Α. 2123/02/2006 (ΦΕΚ Β’ 
449/13.04.2006). 

Αθλητικός, Θαλάσσιος 

85.51.10.08 Υπηρεσίες σχολής ιππασίας. Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121/1999), 
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221). Αθλητικός, Υπαίθρου 

Αριθμός 
Δραστηριότητας: 

93 (επιλέξιμες 
μόνο οι κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας.  

93.21.10.01 Υπηρεσίες water - park. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006). Αθλητικός 

93.29.11.04 
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών 

θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό 
και παρόμοιων ειδών αναψυχής). 

Υ.Α. 3131/01.03.1999 (ΦΕΚ Β’ 
444/1999). Αθλητικός, Θαλάσσιος 

 
Α. Οι επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 56, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση (όρο) 
ότι: 
i. Έχουν ήδη αποκτήσει το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα του Ε.Ο.Τ11., το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε 
ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης. 
ή 
ii. Αποκτούν και καταθέτουν το ανωτέρω σήμα εν ισχύ, το αργότερο έως και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 
ολοκλήρωσης της επένδυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2 κατωτέρω. 
Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται οι Κ.Α.Δ. 56.30.10.13 και 56.30.10.14. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων του Κ.Α.Δ. 56: 

 Fast Food 
 Catering 
 Snack-Bar (εκτός του Κ.Α.Δ. 56.30.10.13). 
 Καντίνες 
 Πιτσαρίες 


