
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013" 

 
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 
2013», τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Πολιτισμού – Τουρισμού έχουν προβλέψει τη δυνατότητα 
επιδότησης με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους  επιχειρήσεων που κινούνται στον τομέα του 
«Εναλλακτικού Τουρισμού». Η πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» υλοποιείται βάσει του κανονισμού 
1998/2006 της 15.12.2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (de minimis aid). Πρόκειται ειδικότερα για πρόγραμμα που στοχεύει να επιδοτήσει 
αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες με σκοπό τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών ή/και ειδικών μορφών 
τουρισμού. 
 
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 εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην 
άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης, η 
πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» στόχο έχει να ενισχύσει επενδυτικά σχέδια στις εξής γενικότερες 
κατηγορίες: 
 
‐  αθλητικός τουρισμός αναψυχής, ήτοι εκείνη την μορφή τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με τον αθλητισμό για λόγους αναψυχής 
‐  θαλάσσιος τουρισμός, δηλαδή την μορφή τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε εμπειρίες 

που σχετίζονται με το θαλάσσιο και το παράκτιο περιβάλλον 
‐  τουρισμός υπαίθρου, που αναφέρεται σε εμπειρίες του επισκέπτη συνδεόμενες με το φυσικό 

περιβάλλον εξαιρουμένων των αστικών, θαλάσσιων και παρακτίων περιοχών 
‐  γαστρονομικός τουρισμός, ήτοι τον τουρισμό που αναφέρεται σε εμπειρίες του επισκέπτη που 

συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας 
μίας συγκεκριμένης περιοχής 

‐  τουρισμός υγείας και ευεξίας, ήτοι τουρισμός που στοχεύει στον συνδυασμό των διακοπών με 
υπηρεσίες υγείας 

 
Ο νόμος απαριθμεί ειδικώς τους φορολογικούς κωδικούς δραστηριοτήτων που θα πρέπει να ασκεί μία 
επιχείρηση, βάσει των σχετικών δηλώσεών της στις φορολογικές αρχές, για να μπορέσει να καταστεί 
επιλέξιμη προς επιδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Οι συγκεκριμένοι Κ.Α.Δ. έχουν ως 
εξής: 
 

Πίνακας 2: Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας. 

Κ.Α.Δ.  Περιγραφή  Βασικό απαιτούμενο Νομοθετικό 
Πλαίσιο Λειτουργίας. 

Βασική 
ειδική/εναλλακτική 
μορφή (ενδεικτικά) 

Αριθμός 
Δραστηριότητας: 
50 (επιλέξιμες οι 
κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Πλωτές μεταφορές  

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. 

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

637/1977), π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’ 
225/1996). 

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. 

 

Θαλάσσιος, Υπαίθρου

Αριθμός 
Δραστηριότητας:  
55 (επιλέξιμες οι 
κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Καταλύματα   

55.10 (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 

55.20 (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 

55.90.19.01 (σε 
αντικατάσταση του 
55.20.11.02 ΠΟΛ 
1086/22.06.2009). 

Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων 
διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με 
παροχή υπηρεσιών περιποίησης 
πελατών. 

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 

Αριθμός 
Δραστηριότητας: 
56 (επιλέξιμες οι 
κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  

56.10.11.02  Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε 
ξενοδοχείο ύπνου. Γαστρονομικός 

56.10.11.03 

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από 
εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, 
ψησταριά, με ζωντανή μουσική από 
ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων 
(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, 
ψησταριά, χωρίς ζωντανή μουσική ή με 
ορχήστρα λιγότερη των τριών οργάνων 
(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 γευμάτων και 
ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, 
τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή 
σερβιρίσματος. 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006), 
Π.Δ. 552/1989, Υ.Α. ΑΙβ/8577/1983 

(ΦΕΚ Β’ 526/1983). 

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 

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: 
82 (επιλέξιμες οι 
κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  

82.30.11.02 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 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) 

Άλλες 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 

93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) * Αθλητικός, 
Θαλάσσιος, Υπαίθρου

* Για τα θεματικά πάρκα, ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Υ.Α. 9949/2010 (ΦΕΚ 
Β’ 1293) και 16793/23.09.2009 (ΦΕΚ Β’ 2086). 
 
Περιορισμός ως προς τη νομική μορφή δεν υπάρχει, και επομένως μπορούν να καταθέσουν αίτηση 
στο πλαίσιο αυτού του νόμου είτε φυσικά πρόσωπα (έμποροι) είτε και νομικά πρόσωπα – εμπορικές 
εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής. ΘΑ πρέπει φυσικά να λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, να έχουν τουλάχιστον έναν εκ των ανωτέρω Κ.Α.Δ. και να έχουν ξεκινήσει την 
αντίστοιχη δραστηριότητα βάσει του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. πριν την 01.01.2010.  
 
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση, ήτοι η επενδυτική δαπάνη θα πρέπει να 
ανέρχεται σε 10.000 € κατ’ ελάχιστο και 400.000 € το μέγιστο. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης 
ορίζεται στο 40%, ενώ επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίδεται σε επενδυτικά σχέδια που 
υλοποιούνται σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.  
 
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ο προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να κατανεμηθεί ως 
εξής: 
 
Α/Α Κατηγορία δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον 

προϋπολογισμό του έργου 
1 Προμήθεια εξοπλισμού μέχρι και 100% 
2 Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές 

εγκαταστάσεις 
μέχρι και 60% 

3 Προβολή - προώθηση μέχρι και 25% 
4 Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, 

παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ) 
μέχρι και 5% 

5 Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, 
ενσωμάτωση προτύπων κλπ.) 

μέχρι και 6% 

 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν προθεσμία έως και τις 15.11.2011 να υποβάλουν τις 
επενδυτικές τους προτάσεις για την υπαγωγή στο παραπάνω πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. 

http://www.ependyseis.gr/mis

