
 

  

 
 
 

Πρόσκληση Προγράμματος  
"Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών" 
 
 

Μπορούν να συμμετέχουν 
 

 Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. 

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 
31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. 

 Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και 
έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015. 

 
Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70.000.000 € (∆ημόσια ∆απάνη) και 
κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: 
 
 

Περιφέρειες Δημόσια Δαπάνη (σε €) 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 
28.756.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αγαίο, Κρήτη 

23.044.000 

Αττική 9.800.000 

Στερεά Ελλάδα 2.800.000 

Νότιο Αιγαίο 5.600.000 

Σύνολο 70.000.000 

 
 
Τα 50.000.000€ αφορούν στα καταλύματα, από τα οποία τα 10.000.000€ θα διατεθούν σε 
νέες επιχειρήσεις και τα 40.000.000€ θα διατεθούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο 
πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015). Στις λοιπές τουριστικές 
επιχειρήσεις θα διατεθούν 20.000.000€, από τα οποία τα 5.000.000€ αφορούν σε νέες 
επιχειρήσεις και τα 15.000.000€ αφορούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο πλήρεις 
δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις (2014 και 2015). 
 
  



 

  

 
 
 
 
Επιδοτούμενες δαπάνες 
 
 

A/A Κατηγορία Δαπάνης 
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό στο 

Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του 
Έργου 

1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος   

2 Μηχανήματα - Εξοπλισμός   

3 
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας 

Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
και Ύδατος 

  

4 
Πιστοποίηση Συστυμάτων Διασφάλισης 

Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό 
συμπεριλαμβανομένων των προκαταρτικών της 

πιστοποίησης δαπανών 

5 Προβολή - Προώθηση Μέχρι 15.000€ 

6 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Μέχρι 20.000€ 

7 Μεταφορικά Μέσα Μέχρι 15.000€ 

8 
Παρακολούθηση Υλοποίησης του Επενδυτικού 

Σχεδίου 
Μέχρι 2.500€ 

9 Μελέτες / Έρευνες Αγοράς 5.000€ και μέχρι 2.500€/μελέτη 

10 

Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων 
(υφιστάμένο ή/ και νέο προσωπικό) με 
υποστήριξη από το ΕΚΤ (Χρήση ρήτρας 

ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και 
άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 

40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως:             
12.000€ ανά ΕΜΕ (Υφιστάμενη ή/και νέα) και 

μέχρι δύο ΕΜΕ 

 
 
-  εξαιρούνται οι τόκοι επί χρεών και ο ΦΠΑ 
 
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού 
 
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια 
Λογισμικού υπό τους ακόλουθους όρους:  
 

6.1. Προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι 
νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού. 
 
6.2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το 
χρόνο προμήθειας. 
 
 



 

  

 
 
 
6.3. Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης 
στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους 
αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. 
 
6.4. ∆εν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν ιδιοκατασκευή λογισμικού 
από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. 
 
6.5. ∆εν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον 
λογισμικό στην επιχείρηση. 
 
6.6. Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software 
as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. 
 
6.7. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε 
πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα 
(οι δαπάνες μετατροπής είναι επιλέξιμες). 

 
Προϋπολογισμός και διάρκεια υλοποίησης 
 
Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 15.000€ μέχρι 150.000€ 
 
Ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται έως 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.  
 
Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται 
κατά 10 μονάδες μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 
 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 
Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου 
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί στο 
πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης 
επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 
ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. 
 
Βασικές προϋποθέσεις συμμέτοχης 
 
Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά 
μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. 
Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή 
(0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα 
πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα 
να έτη). 
 
 
Πότε και που υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται MΟNΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου 
(ιστοσελίδα), www.ependvseis.gr . 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή 

μέχρι τις 04.07.2016. 
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των Φακέλων, καθώς η αξιολόγηση θα 
ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016. 
 
 

http://www.ependvseis.gr/

