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Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της 
περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης 

Ανακοινώθηκε νέα δράση ΕΣΠΑ που έχει στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό Μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων εντός 

της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:  

• Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρο  

• Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα)  

• Λογισμικό – Υπηρεσίες Λογισμικού (λογισμικό, ιστοσελίδα, eshop (πέραν της ιστοσελίδας)  

• Πιστοποίηση προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών  

• Προβολή – Προώθηση - Δικτύωση  

• Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη  

• Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών  

• Λειτουργικές δαπάνες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται στα 1.000.000 ευρώ. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Από 26/5/2021 έως 26/8/2021 
Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεω-
τικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «Δράσεις Περιφερειών > ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 / Δράση – 
Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης 
της ΟΧΕ Μάνης». Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από το σύνολο των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης οι οποίοι ενιαία αποτελούν την περιοχή της Μάνης. 
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Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Έντυπο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης  

2. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης  

3.  Δήλωση Στοιχείων Επιχείρησης σχετικά με την ιδιότητά της ως Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ)  

4.  Προσωποποιημένη πληροφόρηση της επιχείρησης με το σύνολο των ενεργών εγκαταστάσεων/ υποκαταστημάτων και των αντίστοιχων 

ενεργών ΚΑΔ αυτών μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr.  

5.  Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης :  

Για Α.Ε. : Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) και βεβαίωση ΓΕΜΗ σχετικά με τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού(Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών), Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη 

χρονική περίοδο), Απόφαση της πιο πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία να προκύπτει η ισχύουσα μετοχική 

σύνθεση.  

Για Ε.Π.Ε. : Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), και βεβαίωση ΓΕΜΗ σχετικά με τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού(Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών) Αν δεν υπάρχει κωδικοποιημένο καταστατικό απαιτείται η προσκόμιση του 

αρχικού καταστατικού και όλων των τροποποιήσεων. Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο),  

Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΝΕΠΑ, Ι.Κ.Ε. : Πλέον πρόσφατο καταστατικό, επικυρωμένο από την αρμόδια υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα 

αποτυπώνεται η διαχείριση – εκπροσώπηση και βεβαίωση ΓΕΜΗ σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις αυτού(Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών) 

Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει : Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει). 

Για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις : Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το 

εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Για Ατομικές Επιχειρήσεις : Αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α 4. Γενικά θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαιτούμενα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

6. Βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο. 

7.  Η δυνατότητα κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής της επένδυσης τεκμηριώνεται με τους ακόλουθους τρόπους:  

1. Τραπεζικές βεβαιώσεις  

2. Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος. 

3. Έγκριση, Προέγκριση ή Σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρονται οι βασικοί όροι του δανείου  

4. Χρήση αποθεματικών της επιχείρησης  

5. Συνδυασμός των ανωτέρω. 

8. Απαιτούμενες εν ισχύ άδειες (λειτουργίας ή αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης, για τη/ις δραστηριότητες στην/ις οποιά/ες δραστηριοποιείται, 
κτλ) της επιχείρησης ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας.  

9. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης 

κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. 

10. Υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

11. Οικονομικά στοιχεία του δυνητικού δικαιούχου ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση για τις τρείς (3) κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις (έτη 2017, 2018 και 2019).  

Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας: Αντίγραφα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή). Επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων 

Γ΄ κατηγορίας : Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης με σφραγίδα & υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου/λογιστή της επιχείρησης ή 

κατάθεση στο ΓΕΜΗ και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας – αντίγραφα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή).  

12. Προσφορές/Προτιμολόγια με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και τιμή μονάδας για τις Κατηγορίες Δαπανών 1 «Επενδύσεις σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος», 2 «Μηχανήματα – λοιπός εξοπλισμός» 

13. Για την τεκμηρίωση του αριθμού των απασχολουμένων 

• Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και  

• Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται 

αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε (για τις φορολογικές χρήσεις 2019,2018). 

14. Αντίγραφο τίτλου / ων σπουδών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΜΟΝΟ): 

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Πιστοποιητικό αποφοίτησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμης προς αυτή, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού 

(αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό.  

Σημειώσεις: Α) Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός εταίρων αρκεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών του τίτλου σπουδών ενός εκ 

των δύο βασικότερων εταίρων, βάσει ποσοστών συμμετοχής.  

Β) Στην περίπτωση που στους βασικούς μετόχους συμπεριλαμβάνεται νομικό πρόσωπο, αξιολογείται ο τίτλος σπουδών ενός εκ των δύο 

βασικών εταίρων / μετόχων του νομικού προσώπου.  
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