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Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων 
 για τη Δημιουργία  

Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και  
Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων 

 

 
Στις 03/07/2009 ανακοινώθηκε η προκήρυξη δράσης κρατικής ενίσχυσης  για την 
Ψηφιακή Ενίσχυση των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, «Ψηφιακή ενίσχυση των 
Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών 
τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων» που υλοποιείται από 
την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ». Η δράση αυτή απευθύνεται σε όλα τα μέλη του 
ΞΕΕ, ξενοδοχεία και camping, ανεξάρτητα από κατηγορία, δυναμικότητα και νομική 
μορφή, που λειτουργούν πριν από την 01.01.2009, αλλά και αυτές που δημιουργήθηκαν 
από μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση μετά την ημερομηνία αυτή. Εξαιρούνται οι 
Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, οι αστικές μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες και οι κοινοπραξίες 

H συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας μας μέσω Διαδικτύου, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
μέσω της αύξησης της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και στη δυναμική υιοθέτηση και 
αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
από τις ίδιες τις τουριστικές μονάδες για τον εκσυγχρονισμό τους, τη δημιουργία 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν μέσω της δράσης για: 

α. την ολοκληρωμένη και ποιοτική παρουσίαση στο Διαδίκτυο των εγκαταστάσεων 
τους καθώς και της ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται,    

β. την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των 
υπηρεσιών και προϊόντων τους, και  

γ. την προσέλκυση νέων πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης, τη δημιουργία στις εγκαταστάσεις τους σημείων 
ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λ.π. 

Η υλοποίηση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη και αξιοποίηση 
εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και ηλεκτρονικών κρατήσεων καθώς και με την 
ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με συστήματα μηχανογράφησης των τουριστικών 
μονάδων. 

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής και χρηματοδοτείται από 
πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η 
συνολική Δημόσια Δαπάνη (άθροισμα εθνικών και κοινοτικών πόρων) της δράσης 
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ανέρχεται σε 45.000.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στην υλοποίηση επενδύσεων 
συνολικού προϋπολογισμού ύψους 75.000.000 ευρώ για την ψηφιακή ανάπτυξη των 
ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων. Τα υπόλοιπα 30.000.000 ευρώ (το 
40%) καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. 

Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 
7.000 ευρώ και ο μέγιστος ανά κατηγορία δυναμικότητας σε: 

• 20.000 € για τα camping 
• 30.000 € για ξενοδοχεία μέχρι 100 δωμάτια 
• 35.000 € για ξενοδοχεία από 101 έως 300 δωμάτια και 
• 40.000 € για ξενοδοχεία πάνω από 300 δωμάτια. 

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου 
προϋπολογισμού της επένδυσης. 

Θα ακολουθηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων και 
αξιολόγηση βάσει σειράς προτεραιότητας κατάθεσης της πρότασης και μέχρι να 
εξαντληθεί ο ανά Περιφέρεια διαθέσιμος προϋπολογισμός Δημοσίας Δαπάνης, που είναι: 

• Για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική 
Ελλάδα, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη 23.850.000 € 

• Για την Κεντρική Μακεδονία  5.850.000 € 
• Για την Δυτική Μακεδονία  450.000 € 
• Για την Στερεά Ελλάδα 2.700.000 € 
• Για την Αττική 3.150.000 € και 
• Για το Νότιο Αιγαίο 9.000.000 €  

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται για αξιολόγηση από την 1η Σεπτεμβρίου 
2009. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να επισπευσθεί λόγω 
της τήρησης σειράς προτεραιότητας και του ενδεχόμενου εξαντλήσεως των διαθέσιμων 
ανά περιφέρεια πόρων.       

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική 
υποβολή πρότασης και ο φάκελος δικαιολογητικών τους ελέγχεται με επιτυχία. Η 
χρηματοδότηση καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση 
από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.». 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και Οδηγοί Υποβολής Αίτησης και 
Υλοποίησης βρίσκονται διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr 

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση στα τηλέφωνα: 

210 – 32.40.919 

210  - 32.78.981  

e-mail: kes@grhotels.gr   
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