
 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων νέων 
τουριστικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής 
δραστηριότητας καθώς και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα ιδρυθούν και θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα 
διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.  
 

Κατηγορίες επιλέξιμων επιχειρήσεων: 

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της 

επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 

Κατηγορία Β. Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν 
σωρευτικά τα εξής:  
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02  
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).  
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.  

4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα  
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:  
• οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με 

αυτές.  
• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in 

shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.).  
 
Επιλέξιμες τουριστικές επιχειρήσεις; 
 
ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:  

 Ξενοδοχεία: :  
- Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω  
- Δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες  
Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το 
τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια. 

 Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979  

 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω  

 Ξενώνες φιλοξενίας νέων 
 
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

 Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)  

 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα : 
- Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω  
- Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες  

 
Οι παραπάνω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου καθώς και για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον δικαιούχο. 
 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
 Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)  

 Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.  

 Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.  

 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά 
λεωφορεία του ν. 711/1977.  

 Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.  
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, 
ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετ οσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά.), γ) 
σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός– 
Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά.).  

 Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην 
ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με 
κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής). 



 

 

 Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν 
γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών 
και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός 
τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε 
λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.  

 Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature 
parks) κ.ά.  

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες αλλά εντάσσονται στους επιλέξιμους 
ΚΑΔ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου 

κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €. 

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό 

μεγαλύτερο των 400.000,00 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας 

Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα 

θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου 

 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 45% των επιλέξιμων 

δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.  

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ 

μισθωτής εργασίας το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% (η επίτευξη 

του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης 

από τον δικαιούχο). ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του δυνητικού 
δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) πρέπει να αποδεικνύεται με την 
κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας και να συνάδει με τα 
δηλωθέντα από τον δυνητικό δικαιούχο στην αίτηση χρηματοδότησής 
του.  

 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της 
ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) 

ή/και δάνειο. 
 Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος 

κάλυψης της ίδιας συμμετοχής είναι η καταβολή αρχικού κεφαλαίου 
ή/και η αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με νέες σε 
μετρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων.  

 Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί 
θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού 
δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από 
άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής 
αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου 
δανείου να γίνεται και μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον 
υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία 
να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της 
επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου.  

 Διευκρινίζεται ότι αλληλόχρεοι λογαριασμοί που υπάρχουν και 
χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις πριν την ένταξη των επενδυτικών 
τους σχεδίων στην παρούσα Δράση, δεν αφορούν αποκλειστικά το 
σχέδιο, επομένως δεν θεωρούνται τραπεζικός δανεισμός για το 
επενδυτικό σχέδιο, και δεν απαιτείται να προσκομισθεί για αυτούς 
Πρόσθετη Πράξη. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση απόδειξης της δυνατότητας 
κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου είτε 
έγκριση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, είτε με βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση 
δανειοδότησης του  Επενδυτικού Σχεδίου, ο δυνητικός δικαιούχος 
οφείλει να υποβάλει μέχρι το πρώτο αίτημα επαλήθευσης – 
πιστοποίησης δαπανών τη Σύμβαση δανείου από το περιεχόμενο της 
οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση της 
συγκεκριμένης επένδυσης άλλως απαιτείται η υποβολή αιτήματος 
τροποποίησης Χρηματοδοτικού Σχήματος. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Α/ Α 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

/ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. 
Κτίρια, λοιπές 

εγκαταστάσεις και 

Περιβάλλων χώρος 

80% 

 
2. 

Μηχανήματα – 
Εξοπλισμός- 
Εγκαταστάσεις και 
Εξοπλισμός Προστασίας 
Περιβάλλοντος 
και Εξοικονόμησης 
ενέργειας και ύδατος 

 
100% 

 
3. 

Πιστοποίηση 
συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας, 
περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

μέχρι 3.000,00€ ανά 
πιστοποιητικό 

συμπεριλαμβανομένων των 
προκαταρκτικών της 

πιστοποίησης δαπανών και 
μέχρι 12.000€. 

4. 
Προβολή – Προώθηση - 

Συμμετοχή σε Εκθέσεις 

μέχρι 15.000€ 
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Δαπάνες τεχνικών 
μελετών Μηχανικού 
και υπηρεσιών 
Φοροτεχνικού και Νομικού 

Συμβούλου. 

 
μέχρι 40.000 € 

6. Λογισμικά και 
Υπηρεσίες Λογισμικού 

μέχρι 10.000€ 

7. Μεταφορικά μέσα 
μέχρι 25.000€ 

8. 
Σύνταξη και 

Παρακολούθηση 

υλοποίησης του 

Επενδυτικού Σχεδίου 

μέχρι 4.000 € 

 
Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες 

δαπάνης με α/α (1), (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του 

επενδυτικού σχεδίου. 

 



 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών 

σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018. 

 
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υποψηφιότητας (δικαιολογητικά 
συμμετοχής/ένταξης)  
Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής 

αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και 

Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά που ορίζονται στην Προκήρυξη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι 
μέγιστο τριάντα μήνες (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης λαμβάνοντας υπόψη τις εξής προϋποθέσεις: 
 
• δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 25% του εκάστοτε εγκεκριμένου 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να 
έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαέξι (16) μήνες 
υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο 
χρονικό διάστημα των δεκαέξι (16) μηνών.  

• οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου 
(π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων 
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.  

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να 
υποστηρίξει με εξειδικευμένους συνεργάτες όχι μόνο την προετοιμασία και την υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό, τη 
μελέτη καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου.  

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140,  e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr 
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr  
Μίλτος Νικολής , Τηλ 210 6563800, email: nikolis@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου: 
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail:  christos@atlantis.net.gr   
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:  
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail:vassalou@atlantisresearch.gr 

 

 

mailto:maravelia@atlantisresearch.gr
mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
mailto:spyrakou@atlantisresearch.gr
mailto:nikolis@atlantisresearch.gr
mailto:mastrogiannis@atlantisresearch.gr
mailto:christos@atlantis.net.gr
mailto:vassalou@atlantisresearch.gr


 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας ανά κατηγορία δικαιούχου, 
είναι τα ακόλουθα: 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ 

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1. Έντυπο υποβολής από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης (παράγεται από το ΠΣΚΕ) 

2. Βεβαίωση χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης της επένδυσης 

3. Αντίγραφο του θεωρημένου Ε1 (δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων) του πιο πρόσφατου 
διαχειριστικού έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/μέτοχο (φυσικά πρόσωπα) ξεχωριστά ή 
υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου που δεν υποχρεούται σε υποβολή Ε1. 

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηματική 
δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 το Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής (μία για κάθε 
ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση και ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα) όπου 
θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) στις οποίες συμμετέχουν (ακόμα και ατομική 
επιχείρηση) και τα ποσοστά συμμετοχής τους. 

5. Σε περίπτωση που στην εταιρική/μετοχική σύνθεση θα συμμετέχει νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να 
προσκομίζονται τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης αυτού: 

 
Για A.E.: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη 
μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, Βιβλίο Μετόχων ή/και πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που 
να προκύπτει το σύνολο της μετοχικής σύνθεσης 
Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη 
μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 
Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη 
μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 
Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής 
στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 
Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται 
με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές 
εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση από το www.gsis.gr). 
Για Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.): Καταστατικό και ανακοίνωση καταχώρησης στο 
Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρών Πλοίων Αναψυχής. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της 
υπογραφής σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α στο Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 
Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι 
συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

9. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό 
των ΜΜΕ της Σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, 
ισολογισμοί) για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, τη νόμιμη εκπροσώπηση και 
διαχείριση, τους εργαζομένους για όλες τις επιχειρήσεις (ΑΠΔ για τα έτη 2015 και 2016) που είναι 
συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο- 
πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα δράση 

10. Τυχόν υπάρχουσες άδειες π.χ. δόμησης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης που 
συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο. 

11. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του δυνητικού δικαιούχου τεκμηριώνει τα 
αναγραφόμενα στην αίτηση χρηματοδότησης. 



 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’ 

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1. Έντυπο υποβολής από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης (παράγεται από το ΠΣΚΕ) . 

2. Βεβαίωση χρήσεων γης για την θέση εγκατάστασης της επένδυσης ή αντίγραφο της σχετικής άδειας 
δόμησης, η οποία θα αφορά στην ανέγερση τουριστικού καταλύματος 

3. Έντυπο Ε3 όλων των ετών από τη σύσταση της εταιρίας ή άλλο έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής 
αξίας 

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηματική 
δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 το Ν.1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής (μία για κάθε 
ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση και ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα) όπου 
θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) που 
συμμετέχουν (ακόμα και ατομική επιχείρηση) και τα ποσοστά συμμετοχής τους. 

5. Κατάσταση δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (πρόσφατη 
εκτύπωση). 

6. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης: 
 
Για A.E.: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη 
μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, Βιβλίο Μετόχων ή/και πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που 
να προκύπτει το σύνολο της μετοχικής σύνθεσης 
 

Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη 
μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 
Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη 
μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 

Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής 
στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 
 
Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται 
με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

 
Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές 
εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση από το www.gsis.gr). 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της 
υπογραφής σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β στο Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 
Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 των επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά το παρελθόν οι 

συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με το φορέα της επένδυσης επιχειρήσεις σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα Χ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

10. Ιδιοκτησιακό καθεστώς τόπου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου: 
Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στον δικτυακό τόπο 
www.gsis.gr, του οποίου η διάρκεια θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου ή, στις περιπτώσεις που η επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί σε ιδιόκτητο ακίνητο, πρόσφατη 
βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης από όπου προκύπτει η κυριότητα και νομή του ακινήτου. 
Η διάρκεια παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον έξι (6) έτη. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι 
τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. 

 
Το μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου θα συνοδεύεται από την απόδειξη 
υποβολής και αποδοχής από τους δύο συμβαλλόμενους. Επισημαίνεται ότι και για τις 

http://www.gsis.gr/


 

 

 τροποποιήσεις μισθωτηρίων συμβολαίων ή παραχωρητηρίων απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή στο 
δικτυακό τόπο www.gsis.gr. 

11. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ 
της Σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, ισολογισμοί) για τα 
φορολογικά έτη 2015 και 2016 καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την 
εταιρική/ μετοχική σύνθεση, τη νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, τους εργαζομένους για όλες τις 
επιχειρήσεις (ΑΠΔ για τα έτη 2015 και 2016) που είναι 

συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο- πρόταση 
για χρηματοδότηση στην παρούσα δράση. 

12. Τυχόν υπάρχουσες άδειες π.χ. δόμησης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης που 
συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο 

13. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του δυνητικού δικαιούχου τεκμηριώνει τα 
αναγραφόμενα στην αίτηση χρηματοδότησης. 

 

Α/Α ΛΟΙΠΑ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΚΑΙ Β 

1. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό 
συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης: 

o Ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα 
o Βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της 

απασχόλησης 
o Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων στην εταιρική/μετοχική σύνθεση της επιχείρησης, να 

προσκομιστούν προσωποποιημένη πληροφόρηση από το gsis.gr και τα αντίστοιχα έντυπα Ε3 

o Βιογραφικό Σημείωμα 

o Οτιδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει την δηλωθείσα επαγγελματική εμπειρία 

2. 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, 
απαιτεί την προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού 
δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με την περίπτωση κάλυψης που επικαλείται στην αίτησή του, είναι : 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Α) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή ή αύξηση εταιρικού/μετοχικού 
κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών διαθέσιμων των εταίρων/μετόχων  

 Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των 
φυσικών προσώπων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

 Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου 
μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως προς τα ανωτέρω 
σημεία στοιχεία του «Επιχειρηματία». 

Β) Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των 
φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού προσώπου που μετέχει στο 
εταιρικό/μετοχικό του κεφάλαιο 

 Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και πρόσφατο οριστικό 
ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας ή, για εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ 
κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και 
ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 Απόφαση της Γ.Σ. της εταίρου/ μετόχου για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για 
τους σκοπούς της επένδυσης 

 

http://www.gsis.gr/


 

 

 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Α) Όταν μια επιχείρηση - μέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συμμετοχή του φορέα της 
επένδυσης με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ή με δέσμευση των φορολογηθέντων 
αποθεματικών της, πρέπει να ελέγχεται ότι υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Για τον υπολογισμό της 
ρευστότητας αφαιρούμε από το κυκλοφορούν ενεργητικό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η 
ρευστότητα πρέπει να είναι θετική και μετά την αφαίρεση του ποσού της Ιδίας Συμμετοχής. 

Β) Δεν λαμβάνεται υπόψη το Τακτικό Αποθεματικό 
Γ) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου πριν 
την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου 

ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.) 

 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και 
Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός). 

 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του 
μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση. 

 Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους 

 Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, 
κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής 
του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε, Ε.Ε.) 

 Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του 
κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν 
κατατεθεί. (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο σκοπός της αύξησης του κεφαλαίου) 

 Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ 

 Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 
43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 

 Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για 
καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας 
ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 

ΔΑΝΕΙΟ 

 Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της 
Ελλάδας, 

 Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου 

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης 
δανειοδότησης, όπως: 

 Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης 
 Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου 
 Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του 
 Το επιτόκιο 

 Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του 

 
Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση 
δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου) δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο 
σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της 
επιχορήγησης). 

 
Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης θα 
πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του 
επενδυτή.    

 
Γενική Επισήμανση 
Ο ΕΦ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο προκειμένου 
να διασταυρωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων ή/και να ζητήσει επικαιροποίηση των 
δικαιολογητικών κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η πιστοποίηση της καταβολής από πλευράς δικαιούχων της Ιδιωτικής Συμμετοχής, απαιτεί την προσκόμιση 
αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς δυνητικού δικαιούχου, τα οποία ανάλογα με την νομική μορφή του, είναι: 

 
Α. ΚΑΤΑΒΟΛΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ/ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.) 

 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την καταβολή ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και 
Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός). 

 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού 
κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον 
εκκρεμεί η δημοσίευση. 

 Αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους 
 Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κίνηση του 

λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 
 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε, Ε.Ε.) 

 Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την καταβολή ή αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν 
τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί. (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο 
σκοπός της αύξησης του κεφαλαίου) 

 Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ 
 Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας, αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών 40 και 43 για 

στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 
 Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για καταβολή 

ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου 
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. 

 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 Παραστατικά εξόφλησης των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

 

 
Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  

 
 Σύμβαση του δανείου και τροποποιήσεις αυτής από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο 

αφορά την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης. 
 Πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας που έχει χορηγήσει το επενδυτικό δάνειο στην οποία θα αναφέρονται ο 

σκοπός και αναλυτικά, οι εκταμιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τους και 
το ανεξόφλητο υπόλοιπο δανείου. 

 Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας αναλυτική κίνηση (καρτέλα) του λογαριασμού ο 
οποίος τηρείται για το εν λόγω δάνειο και οι αντίστοιχες εγγραφές στο Γενικό Ημερολόγιο. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΔ 
 Κωδικός 

Δραστηριότητας 
Επίπεδο 

Περιγραφή Δραστηριότητας 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.2 5 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.20 6 Μεταφορές επιβατών με τελεφερίκ και ανελκυστήρες χιονοδρομικών κέντρων 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.31 6 Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.31.01 8 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό ιδιοκτήτη 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.31.02 8 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.32 6 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση σε αξιοθέατα 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.34 6 Υπηρεσίες μη τακτικών υπεραστικών λεωφορείων και μισθωμένων λεωφορείων 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.34.01 8 Υπηρεσίες έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό ιδιοκτήτη 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.34.02 8 Υπηρεσίες έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό μη ιδιοκτήτη 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.35 6 Οδικές μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από άνθρωπο ή ζώα 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 49.39.35.01 8 Μεταφορές επιβατών με οχήματα που έλκονται από ζώα 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50.10.12.01 8 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50.10.12.03 8 Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50.10.12.04 8 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50.10.20.01 8 Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50.10.19.05 8 Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λέμβους 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50.10.19.06 8 Υπηρεσίες πλωτών ταξί θάλασσας 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50.10.20.03 8 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ) με πλήρωμα 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50.30.12 6 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50.30.13 6 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 50.30.13.01 8 Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων ποταμών, λιμνών 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 51.10.15.01 8 Υπηρεσίες αεροταξί (που παρέχονται από ελικόπτερα ή αεροσκάφη) 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 51.10.20 6 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εναέριας μεταφοράς επιβατών με χειριστή 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 52.21.21.01 8 Υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών σε σταθμούς λεωφορείων 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 52.22.11.03 8 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε παράκτιο χώρο 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 52.22.11.05 8 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 52.22.11.06 8 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 52.22.19.02 8 Υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, σε χερσαίο χώρο 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.10 4 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.10.1 5 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής 

μίσθωσης) 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55.10.10 6 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής 
μίσθωσης) 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΔ 

 Κωδικός 

Δραστηριότητας 
Επίπεδο 

Περιγραφή Δραστηριότητας 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.10.10.01 8 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.10.10.02 8 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, χωρίς εστιατόριο 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.10.10.03 8 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με εστιατόριο 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.10.10.04 8 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55.20* 4 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.20.1 5 Υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
55.20.11 6 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες 

ενότητες διακοπών 
Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.20.11.03 8 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.20.11.04 8 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή δι αμερισμάτων για μικρή διάρκεια 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.20.11.05 8 Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55.3 3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55.30 4 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
55.30.1 5 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ), εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα 

οχήματα (τρέιλερ) 
Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.30.11 6 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ) 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
55.30.12 6 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων για οχήματα αναψυχής (τροχόσπιτα) και ρυμουλκούμενα οχήματα (τρέιλερ) 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 55.30.12.01 8 Υπηρεσίες μακρόχρονης μίσθωσης χώρου για τροχόσπιτα 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.11 4 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.11.10 6 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.11.10.01 8 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.21.10 6 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.21.10.01 8 Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων αερόπλοιων 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.21.10.02 8 Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.21.10.03 8 Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.21.10.04 8 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων) 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.21.10.05 8 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων (παγοπέδιλων, μποτών κλπ) 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΔ 
 Κωδικός 

Δραστηριότητας 
Επίπεδο 

Περιγραφή Δραστηριότητας 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.21.10.07 8 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.21.10.08 8 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.21.10.09 8 Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κλπ) 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

77.34 4 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.34.10 6 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης υδάτινου μεταφο ρικού εξοπλισμού 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.34.10.01 8 Υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.34.10.02 8 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.35 4 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.35.10 6 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εναέριου μεταφορικού εξοπλισμού 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.35.10.01 8 Υπηρεσίες ναύλωσης αεροσκαφών και ελικόπτερων, χωρίς πλήρωμα 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.39.13 6 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτ ων 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.39.13.01 8 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοποδήλατων 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 77.39.13.02 8 Υπηρεσίες ενοικίασης μοτοσικλετών 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

79.11 4 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.1 5 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.11 6 Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.11.01 8 Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.12 6 Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.13 6 Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.14 6 Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.19 6 Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.19.01 8 Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.19.02 8 Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από πρακτορείο ταξιδίων 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.19.03 8 Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.2 5 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.21 6 Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.22 6 Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.23 6 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.11.23.01 8 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.12 4 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.12.1 5 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.12.11 6 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων) 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.12.11.01 8 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΔ 
 Κωδικός 

Δραστηριότητας 
Επίπεδο 

Περιγραφή 
Δραστηριότητας 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.12.12 6 Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.90 4 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.90.1 5 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.90.11 6 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.90.12 6 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.90.2 5 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.90.20 6 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.90.32 6 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 79.90.39 6 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85.51.10.02 8 Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ 

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85.51.10.03 8 Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων 

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 85.51.10.08 8 Υπηρεσίες σχολής ιππασίας 

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 93.11.10.01 8 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ 

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 93.11.10.02 8 Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ 

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 93.11.10.03 8 Υπηρεσίες Κολυμβητηρίου 

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 93.11.10.04 8 Υπηρεσίες πίστας "καρτ" 

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 93.21.10.01 8 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ) 

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 93.29.11.04 8 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) 

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 93.29.11.06 8 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής 

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 93.29.19.07 8 Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου 

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 93.29.21.01 8 Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως 

 


