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«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»  

ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισµός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα 
του τουρισµού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να 
δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού και λειτουργούν 
εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1998/20061 όπως ισχύει. 
Η συγκεκριµένη Πράξη αποσκοπεί:  

• Στη διαφοροποίηση και στον εµπλουτισµό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 
µε την επιχειρηµατική αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

• Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισµικού 
αποθέµατος. 

• Στην άµβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. 
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΕΠΙ∆ΟΤΗΘΟΥΝ 
∆ικαιούχοι των ενισχύσεων µπορούν να είναι Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Ανώνυµη 
Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία, Ετερόρρυθµη Εταιρία, 
Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου) τα οποία: 
 

• Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.), από αυτούς 
που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 2 του Οδηγού (Εφεξής επιλέξιµος Κ.Α.∆.). 

• Λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
• Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιµου Κ.Α.∆. πριν από την 01/01/2010. 

 
Τα ανωτέρω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους 
πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε από κοινού, µε τη µορφή Σύµπραξης, µαζί µε 
τουλάχιστον µία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.∆. 55 ή/και 79 του 
Πίνακα 2, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της πρότασης, µε 
συµβολαιογραφική πράξη µεταξύ των εταίρων. Ορίζεται υποχρεωτικά µία (1) εκ 
των συµπραττοµένων επιχειρήσεων των Κ.Α.∆. 55 ή 79, µε έναρξη δραστηριότητας 
πριν από την 01/01/2010, ως ο Υπεύθυνος (Leader) της Σύµπραξης. 
 

ΌΡΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν 
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
1) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην 

παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 
 
Ειδικότερα, δικαίωµα συµµετοχής στην Πράξη έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν 
στους κλάδους (Κ.Α.∆.) που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 2 κατωτέρω και 
δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην παροχή 
υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού. 
 
2) Η επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις 

προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης 
επαγγέλµατος. 
 

3) Η επιχείρηση είναι υφιστάµενη µε ηµεροµηνία Έναρξης ∆ραστηριότητας 
πριν την 01.01.2010. 

 
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται από Σύµπραξη, η υποχρέωση 
της παρούσης παραγράφου ισχύει µόνο για τον Υπεύθυνο (Leader) του σχήµατος. Οι 
λοιποί συµπράττοντες µπορούν να συµµετέχουν ακόµη και εάν η επιχείρηση έχει 
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συσταθεί µετά την 01.01.2010, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον έναν 
επιλέξιµο Κ.Α.∆ από αυτούς που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 2 ανωτέρω. 
 
4) Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις 

από προγράµµατα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εµπίπτουν στον 
κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά µαζί µε την αιτούµενη 
επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ. 

 
5) Η Επιχείρηση δεν είναι προβληµατική.  

 
6) ∆εν εκκρεµεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή 

όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης. 
 
7) Η επιχείρηση έχει υποβάλει µία (1) µόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθµό 

Φορολογικού Μητρώου. 
 

8) Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της 
επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος.  

 
Για τα συνεργατικά-εταιρικά σχήµατα µε τη µορφή της Σύµπραξης, υπολογίζεται ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών / ακαθάριστων εσόδων του έτους 2010 του Υπεύθυνου 
(Leader) της Σύµπραξης. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 
€15.000,00 και ο µέγιστος προϋπολογισµός µπορεί να ανέρχεται µέχρι του ποσού των 
€400.000,00. 
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι 
δεκαπέντε (15) µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής της Υπουργικής Απόφασης 
ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη. 
 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Το ύψος της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού 
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον 
προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε µικρά νησιά 
κάτω των 3.100 κατοίκων. 
Το υπόλοιπο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού θα καλύπτεται µε ιδιωτική συµµετοχή 
(ιδία συµµετοχή και τραπεζικός δανεισµός-εάν χρησιµοποιηθεί) του δικαιούχου της 
ενίσχυσης. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 

Ιδιωτική συµµετοχή 55% έως 60% 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (αναλόγως την περίπτωση) 40% έως 45% 

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ: Κάθε επιχείρηση που θα συµµετάσχει στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισµός» µπορεί να 
υποβάλει επενδυτική πρόταση σύµφωνα µε το κατωτέρω πλαίσιο επιλέξιµων ενεργειών. 
Οι επιλέξιµες ενέργειες που περιλαµβάνονται σε κάθε κατηγορία είναι ενδεικτικές. 
 
Κατηγορία 1: Εξοπλισµός 
 
1.1 Ειδικός εξοπλισµός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού 

τουρισµού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη εξοπλισµού: ιαµατικός, 
κατασκηνωτικός, αθλητικός, ιππασίας (εξαιρουµένων των ίππων), τοξοβολίας, 
ορειβατικός, ποδηλασίας, rafting, κανώ-καγιάκ, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, 
ιστιοπλοΐας (συµπεριλαµβανοµένων του εξαρτισµού και της ιστιοφορίας των 
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σκαφών), εξοπλισµός οµάδων διάσωσης, γαστρονοµίας, beach soccer, beach volley) 
1.2 Συµβατικά ή/και φιλικά προς το περιβάλλον πλωτά ή χερσαία µεταφορικά µέσα 

επαγγελµατικής ή µικτής χρήσης για τη µεταφορά ατόµων και εξοπλισµού. 
1.3 Εξοπλισµός πράσινων ενεργειών (περιορισµού της ρύπανσης, εξοικονόµησης 

ενέργειας, συστήµατα επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων, αντιµετώπισης 
ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαλογής, διαχείρισης και 
ανακύκλωσης απορριµµάτων κ.λπ.). 

1.4 Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες, τραπέζια, πάγκοι εργασίας κ.λπ.). 
1.5 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (hardware) καθώς και το Λογισµικό (software) που 

σχετίζονται άµεσα µε τις λειτουργικές διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας, 
συµπεριλαµβανοµένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης. 

1.6 Ηλεκτρονικός εξοπλισµός και περιφερειακές συσκευές (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα και 
τηλεφωνικές συσκευές, φαξ, εκτυπωτές, GPS, webcams, i-phones, handheld PDA’s, 
weather station κ.λπ. 

1.7 Εξοπλισµός κατασκευής εκθετηρίου προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της 
επιχείρησης. 

1.8 Εξοπλισµός εκπαίδευσης / επίδειξης των εναλλακτικών τουριστικών 
δραστηριοτήτων. 

1.9 Εξοπλισµός διασφάλισης της πρόσβασης των ΑµεΑ στην εναλλακτική 
δραστηριότητα. 
 

Κατηγορία 2: Κτιριακά – διαµόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις  
 
2.1 ∆ιαµόρφωση – διαρρύθµιση υφιστάµενων χώρων και βελτιώσεις υφιστάµενων 

κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρήση τους στην προτεινόµενη επένδυση. 
2.2 Κατασκευή ή αναβάθµιση υδραυλικών/αποχετευτικών και ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιµατισµού, εξαερισµού και 
συστηµάτων ασφαλείας. 

2.3 ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 
2.4 Μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής. 
2.5 Εγκαταστάσεις, διαρρυθµίσεις, µετατροπές για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας 

των ΑµεΑ. 
2.6 Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, κλπ.). 
2.7 Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας 

(π.χ. εγκαταστάσεις υποδοχής και εξυπηρέτησης, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, 
επίδειξης, εγκαταστάσεις εστίασης κλπ.). 

2.8 Εγκαταστάσεις εξοικονόµησης, συµπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (συνολικής ισχύος µέχρι 20kw και αποκλειστικά για 
κάλυψη ίδιων αναγκών) – καθεστώς αυτοπαραγωγού. 

 
Κατηγορία 3: Προβολή – προώθηση 
 
3.1 Συµµετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και λειτουργία εκθεσιακών χώρων, σχεδιασµός 

και διαµόρφωση περιπτέρων, µεταφορά και ασφάλιση εκθεµάτων και δαπάνες 
ταξιδιών και διαµονής δύο ατόµων το µέγιστο). 

3.2 Επιγραφές που αναρτώνται επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 
3.3 ∆ηµιουργία λογοτύπων. 
3.4 Σχεδιασµός και εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων και αναλωσίµων (folders, µπλοκ 

σηµειώσεων, επαγγελµατικών καρτών, διαφηµιστικού δώρου κλπ.) 
3.5 Σχεδιασµός και ανάπτυξη ιστοσελίδων. 
3.6 ∆ηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (πανοραµικές απεικονίσεις 360ο, CD-DVD, 

Video κλπ.). 
3.7 ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις στο Web (Banner Ads, Sidebar ads, Pop up Ads and 

Pop under Ads, Floating Ads, Unicast Ads κλπ. συµπεριλαµβανοµένου του 
κόστους διασφάλισης προτεραιότητας εµφάνισης σε εγχώριες και διεθνείς µηχανές 
αναζήτησης). ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις σε εγχώρια και διεθνή, κλαδικά και 
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εξειδικευµένα για το αντικείµενο της επένδυσης περιοδικά. 
3.8 ∆απάνες διασφάλισης προσβασιµότητας των ΑµεΑ στις ενέργειες προβολής και 

πληροφόρησης. 
 
Κατηγορία 4: Υπηρεσίες Συµβούλων 
 
4.1 Επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου. 
4.2 Τεχνικές Μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ κ.λπ.) που διασυνδέονται άµεσα 

µε τις ανάγκες υλοποίησης της επένδυσης. 
4.3 Προετοιµασία έκδοσης αδειών (πολεοδοµικές, εκτέλεσης εργασιών, υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος, λιµενικών αρχών κ.λπ.) που διασυνδέονται άµεσα µε τις ανάγκες 
υλοποίησης της επένδυσης. 

4.4 Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, benchmarking, ανάπτυξη e- 
marketplaces, δηµιουργία ιστοσελίδας κ.λπ. 

4.5 Σύνταξη εγχειριδίων συστηµάτων διαχείρισης (µόνο εφόσον καταλήξει σε 
πιστοποίηση). 
 

Κατηγορία 5: Άλλες δαπάνες 
 
5.1 Μεταφορά τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας. 
5.2 ∆απάνες για την απόκτηση πατέντας και δικαιωµάτων ή/και πιστοποιητικών 

βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας (για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε 
ετών).  

5.3 Πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 
9000 του έτους 2008, περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 
14000 και ΕΛΟΤ 1801 υγιεινή και ασφάλεια, HACCP, Eco-label, Emas, Easy Emas 
κ.λπ.). Εξαιρούνται τα CE και κάθε άλλου είδους σήµατα, τα οποία προβλέπονται 
από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο ως υποχρεωτικού χαρακτήρα. 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας των δαπανών ορίζεται η 

ηµεροµηνία προκήρυξης της Πράξης (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στo ΦΕΚ). 

 
Τα µέγιστα ποσοστά δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης αναλύονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
Α/Α Κατηγορία ∆απάνης  Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό 

προϋπολογισµό του έργου 
1. Προµήθεια εξοπλισµού. ≤100% 
2. Κτιριακά – ∆ιαµόρφωση χώρων – 

Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.  
≤60% 

3. Προβολή - Προώθηση. ≤15% 
4. Αµοιβές συµβούλων (εκπόνηση 

επενδυτικού σχεδίου, 
παρακολούθηση και συµβουλευτική 
υποστήριξη κλπ).  

≤5% 

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

≤6% 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισµός» θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού, ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής ∆ράσεων του Τοµέα Τουρισµού και τον 
ΕΦΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης.  
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Οι ηµεροµηνίες υποβολής θα καθορισθούν µε 
την επίσηµη ανακοίνωση του προγράµµατος. 
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Πίνακας  
∆ Πίνακας 2 του Οδηγού: Επιλέξιµοι Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας. 

 

Κ.Α.∆.  Περιγραφή  
Βασικό απαιτούµενο 
Νοµοθετικό Πλαίσιο 

Λειτουργίας. 

Βασική 
ειδική/εναλλακτική 
µορφή (ενδεικτικά) 

Αριθµός 
∆ραστηριότητας: 
50 (επιλέξιµες οι 
κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Πλωτές µεταφορές  

50.10.12.01 
Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων 
µεταφορών επιβατών µε θαλαµηγούς-
τουριστικά πλοία µε ελληνική σηµαία. 

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

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

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. 

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 
∆ραστηριότητας:  
55 (επιλέξιµες οι 
κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Καταλύµατα   

55.1 (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 

55.2 (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 

Αριθµός 
∆ραστηριότητας: 
56 (επιλέξιµες οι 
κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης  

56.10.11.02  Υπηρεσίες εστιατορίου µέσα σε ξενοδοχείο 
ύπνου. 

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006), 
Π.∆. 552/1989, Υ.Α. 

ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ Β’ 
526/1983). 

Γαστρονοµικός 
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56.10.11.03 

Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από 
εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, µε 
ζωντανή µουσική (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 χωρίς 
ζωντανή µουσική (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 γεµάτων και ποτών 
από ουζερί, µεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, 
ζυθοπωλείο µε παροχή σερβιρίσµατος. 

Γαστρονοµικός 

56.30.10.13 
Υπηρεσίες που παρέχονται από µπαρ 
ξενοδοχείων. Γαστρονοµικός 

56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από 
παραδοσιακό καφενείο. Γαστρονοµικός 

Αριθµός 
∆ραστηριότητας: 
77 (επιλέξιµες οι 
κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

∆ραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης  

77.21.10.01 
Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, 
ανεµοπλάνων, αιωρόπτερων και 
πηδαλιούχων. 

Ν. 1127/1972 (ΦΕΚ Α’ 48/1972), 
Υ.Α. ∆2/∆/15184/5191 (ΦΕΚ Β΄ 

548/2002), Κανονισµός ΥΠΑ 
Υπερελαφρών Πτητικών 

Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) 
(ΦΕΚ Β’ 1068/2006), Κανονισµός 

ΥΠΑ υπ’ αριθ. 
∆/∆2/7259/2071/01.03.2006 (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. 
ΑΣΤ∆ 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ Β’ 

178/1994), ∆ιόρθωση Σφάλµατος 
ΦΕΚ Β’ 334/1994). 

Αθλητικός, Υπαίθρου 
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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 
∆ραστηριότητας: 
79 (επιλέξιµες οι 
κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

∆ραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωµένων 
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες  

79.1 (όλες οι 
υποκατηγορίες) 

∆ραστηριότητες 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 
∆ραστηριότητας: 
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 
∆ραστηριότητας: 
93 (επιλέξιµες 
µόνο οι κάτωθι 
υποκατηγορίες) 

Αθλητικές δραστηριότητες και 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 

 


