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Στην πράξη επιλέξιμα θεωρούνται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνατι στον ελλαδικό χώρο με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 15.000€ έως
400.000 € και φυσικό αντικείμενο για την ανάπτυξη των εναλλακτικών τουριστικών
δραστηριοτήτων.

V. Επιλέξιμα σχέδια

IV. Επιλέξιμες επιχειρήσεις/Δικαιούχοι

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του
τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006  όπως ισχύει.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία,) που παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν
εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος και που λειτουργούν νόμιμα
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και
οι θυγατρικές τους, αλλά κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο της πράξης επιτρέπεται να υποβάλλουν
επενδυτική πρόταση δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες,
επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Επιμελητήρια,
συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών, τοπικοί σύλλογοι, ιδρύματα κ.λπ., υπό την προϋπόθεση
ότι μετέχουν ως εταίροι σε εταιρικό σχήμα μαζί με
τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις  του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993
(ΦΕΚ Α’ 118), όπως ισχύει και η συμμετοχή τους αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 25%
του προϋπολογισμού του έργου.

III. Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης
Πρωτοβουλίας

2ο 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΙΙ. Σύντομη Περιγραφή

Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες
διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών,
απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και
συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Μορφές εναλλακτικού
τουρισμού είναι: ο Πολιτιστικός τουρισμός, ο Θαλάσσιος τουρισμός, ο Τουρισμός υπαίθρου, ο
Γαστρονομικός τουρισμός, ο Τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο Συνεδριακός τουρισμός, κ.ά.

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

Ι. Τίτλος Πρωτοβουλίας Εναλλακτικός Τουρισμός



VIII. Όροι και τρόποι αποπληρωμής/
Ποσοστό κάλυψης και όροι
χρηματοδότησης

Το ύψος της χρηματοδότησης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου. Κυμαίνεται δε από 40 έως 45% (η προσαύξηση 5% δίνεται σε επενδυτικά
σχέδια που θα υλοποιηθούν σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους), ενώ το υπόλοιπο ποσό
μπορεί να καλυφθεί και μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει το πολύ σε
δύο φάσεις: α. χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης κατά την
έναρξη υλοποίησης και β. χορήγηση υπολοίπου χρηματοδότησης με την ολοκλήρωση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Η αποπληρωμή γίνεται μετά τον Έλεγχο Επίτευξης
Στόχων και την οριστική παραλαβή του έργου που πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος
του επενδυτή από αρμόδια στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ.

IΧ. Ιστότοπος ενημέρωσης/ στοιχεία
επικοινωνίας υπευθύνου για το κοινό

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού: www.visitgreece.gr, www.gnto.gr                           Γραφείο
Πληροφόρησης Κοινού ΕΠΑΝ ΙΙ: τηλ: 801 11 36 300, www.antagonistikotita.gr
ΕΦΕΠΑΕ: www.efepae.gr

VII. Μορφή Στήριξης/ Δαπάνες που
χρηματοδοτούνται

Ενισχύονται με άμεση επιχορήγηση επενδυτικά σχέδια ύψους από 15.000 € έως 400.000 €. Οι
επιλέξιµες δαπάνες καθορίζονται σε εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για τις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα
στοιχεία επένδυσης καθώς και σε παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες τα
οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά τις επιλέξιµες ενέργειες. Αφορούν δε σε προμήθεια συστημάτων
και εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων, αμοιβές
συμβούλων, ενέργειες προβολής και επικοινωνίας και άλλες δαπάνες.

VI. Προστιθέμενη Αξία

Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν μέσω του παρόντος Οδηγού είναι
ενδεικτικά οι παρακάτω:
 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 με την τοπική παραγωγή.
 Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
 Η εισαγωγή καινοτομιών.
 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.
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