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Πράσινος Αγροτουρισμός  
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 30/5/2022 έως 30/9/2022  

Στόχος 
 

Στόχος της Δράσης «Πράσινος Αγροτουρισμός» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι 
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την 
τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού 
αγροτουρισμού 
Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025. 
 

Δικαιούχοι 
 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού  
Στο πλαίσιο του δράσης «Πράσινος Αγροτουρισμός», δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλα τα νομικά πρόσωπα είτε 
ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά 
περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ.  
 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης 
πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. 
Δεν δύνανται να είναι δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, 
με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες. 
 

Περιπτώσεις ίδρυσης καταλυμάτων  
Όσον αφορά στα καταλύματα, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών 
μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:  

i. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,  
ii. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,  

iii. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,  
iv. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 

κλινών 
v. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή 

δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η 
κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων: α) μονόχωρες 40 τ.μ β) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ΓΑΚ άρθρο 14 του τμήματος 1) όπως ισχύουν κάθε φορά:  
 

i. Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.  
ii. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.  

iii. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και 
ημιέτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα 
μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.  

iv. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού 
εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.  

v. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, 
δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, 
φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας 
εγκαταστάσεων). Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για 
απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και 
κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Επιλέξιμος είναι ο 
εξοπλισμός ο οποίος που λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από 
αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά. 
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vi. Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.  
vii. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών 

εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται 
και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός 
προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) 
/ Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα 
είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, 
HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον 
καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει.  

 

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων  
 

i. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ  
▪ Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που 

παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.  
▪ Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να 

συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες 
παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.  

ii. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις  
▪ Επιλέξιμες οι δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση (μίσθωσης, 

εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου).  
iii. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  

▪ Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη 
δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.  

▪ Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, περιλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας, θα στηρίζονται σε σχετική 
μελέτη ενεργειακών απαιτήσεων και στην οποία γίνεται ανάλυση του ποσοστού κάλυψης 
των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης του δικαιούχου.  

▪ Οι ενισχυόμενες επενδύσεις χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων 
που δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά.  

▪ Ως επιλέξιμες δαπάνες σε ΑΠΕ λογίζονται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι 
απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
υπολογίζονται ως εξής:  

- Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μπορεί να προσδιοριστεί στο συνολικό επενδυτικό κόστος ως χωριστή επένδυση, για 
παράδειγμα ως εύκολα προσδιορίσιμο πρόσθετο κατασκευαστικό στοιχείο σε 
προϋφιστάμενη εγκατάσταση, αυτό το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες  

- Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μπορεί να προσδιοριστεί με βάση παρόμοια, λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον 
επένδυση, που θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση, η 
διαφορά αυτή μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το κόστος που 
συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συνιστά τις 
επιλέξιμες δαπάνες.  

▪ Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Καμία ενίσχυση δεν χορηγείται 
ούτε καταβάλλεται μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και η ενίσχυση είναι 
ανεξάρτητη από την παραγωγή. 

 

Προϋπολογισμός και Ποσοστό Χρηματοδότησης 
 

Μέγεθος επιχείρησης 
Κατώτατος αιτούμενος 

επιλέξιμος προϋπολογισμός 
Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος 

προϋπολογισμός 

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000,00 Ευρώ 7.500.000,00 Ευρώ 

Μεγάλες 500.000,00 Ευρώ 12.500.000,00 Ευρώ 
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Ένταση ενίσχυσης  
 

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες διαμορφώνονται σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα: 

Περιφέρειες 
Μέγεθος επιχείρησης 

Μεγάλες Μεσαίες Μικρές 

Βόρειο Αιγαίο  30% 40% 50% 

Κρήτη 30% 40% 50% 

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 30% 40% 50% 

Κεντρική Μακεδονία 30% 40% 50% 

Δυτική Μακεδονία 40% 50% 50% 

Ήπειρος  30% 40% 50% 

Θεσσαλία 30% 40% 50% 

Ιόνια Νησιά 30% 40% 50% 

Δυτική Ελλάδα 30% 40% 50% 

Στερεά Ελλάδα ( πλην της Π.Ε. Ευβοίας) 35% 40% 50% 

Π.Ε. Ευβοίας 40% 50% 50% 

Πελοπόννησος ( πλην της Π.Ε. Αρκαδίας ) 35% 50% 50% 

Π.Ε. Αρκαδίας 40% 50% 50% 

Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50% 

Ανατ. Αττική / Δυτ. Αττική / Πειραιάς και νήσοι 25% 35% 45% 

Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35% 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου  
Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με 
τα σχετικά δικαιολογητικά της πρόσκλησης. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Νόμιμη σύσταση δικαιούχου  
Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου τεκμηριώνεται με τα σχετικά δικαιολογητικά της πρόσκλησης. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Πράσινη μετάβαση  
Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια:  

i. Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής 
απόδοσης.  

ii. Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.  
iii. Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως 

ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.  
iv. Επενδύσεις σε ΑΠΕ  
v. Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.  

vi. Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού  
Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.  
Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δράσεις:  

i. Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας.  
ii. Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες.  

iii. Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς.  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Βιωσιμότητα της επένδυσης  
Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών 
επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη, είναι:  
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i. Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες 
υποχρεώσεις) > 1. Αφορά μόνο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει μία 
τουλάχιστον διαχειριστική χρήση.  

ii. Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1%  
iii. Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10  
iv. Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2 

 

Προθεσμία και Διάρκεια Έργων 
 

✓ Υποβολή αιτήσεων : από 30/5/2022 έως 30/9/2022. 
✓ Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
 
 
 
 

Σημαντική επισήμανση 

Οι προτάσεις θα εξεταστούν κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης υπαγωγής (FIFO) με την 
δέσμευση του προϋπολογισμού της δράσης. 

 


