
      

           
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ  

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΜΕ ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ» 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/02/2018 
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επιχειρηματίες και υποψήφιοι Δικαιούχοι 
παρακολούθησαν την εκδήλωση παρουσίασης των Δράσεων  Ενίσχυση της Ίδρυσης 
και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» & «Επιχειρούμε 
Έξω» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Σερρών 
σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 
19:00 στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών (Π. 
Κωστοπούλου 2, 2ος όροφος) στις Σέρρες.  
 
Η εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Σερρών, 
κος Ιωάννης Μωυσιάδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κος Χρήστος 
Μέγκλας, μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και άλλοι ενδιαφερόμενοι ως 
υποψήφιοι επενδυτές, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολών 
αιτήσεων χρηματοδότησης (επενδυτικά σχέδια) και στις δύο Δράσεις. 
 
Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν για τη Δράση: «Ενίσχυση της Ιδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», το στέλεχος της 
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, και Υπεύθυνη της Δράσης, κα Γαλάτεια Κεσσανίδου, και για τη Δράση 
«Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη της Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή 
προσανατολισμό», το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κος Μιχαήλ Δραγούμης. Επίσης 
συμμετείχε στις παρουσιάσεις και το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κα Αμαρυλλίς 
Μήτση.  
Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για την κάθε 
Δράση, πήραν τις δέουσες απαντήσεις για τις ερωτήσεις που απηύθυναν και 
απέκτησαν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις 
αιτήσεις. 
 
Ειδικότερα για τις δύο Δράσεις επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 
α) Η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στον Τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων μικρών, 
μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ 
Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του 
Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
•Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία 
έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι 
την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.  
 
•Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν 
αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν 
τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, 
δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει 
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καμία οικονομική δραστηριότητα και να διαθέτουν άδεια δόμησης για το 
συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.  
 
Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 120 εκ. ευρώ ενώ ο επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 
400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση 
πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το 
ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. 
 
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) 
έχει ξεκινήσει στις 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.  
 
Η δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών και 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς 
πόρους. 
 
β)  Η Δράση «Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη της Διεθνούς Προβολής των ΜΜΕ με 
Εξωστρεφή Προσανατολισμό» στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των 
ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 
δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής 
Επικράτειας που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 
100.000 ευρώ, ενώ η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.  
 
Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά: 
 
•Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, 
με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 €. 
•Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, 
με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 €. 
• Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 
τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 €. 
 
Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 18.01.18. Η 
πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως 
του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ 
(18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο- 
και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού - οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης. 
 
Η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη της Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ 
με εξωστρεφή προσανατολισμό» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. 
 
 
 

 


