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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ ‐ ΠΕΠ  

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΕΠ)  ΤΟΥ  ΕΣΠΑ 

 

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘΟ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 
(www.espa.gr)  η προδημοσίευση του προγράμματος επιχορήγησης  για μεγάλο 
φάσμα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των Ξενοδοχειακών. 

Η γεωγραφική κάλυψη, περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα και τα ποσοστά επιχορήγησης  
είναι 55% για την Περιφέρεια  Αττικής (εκτός των νησιών της Περιφέρειας) και το 
Νομό Θεσσαλονίκης και 65% για την υπόλοιπη Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων 
των νησιών της Αττικής.  

Ο Προϋπολογισμός των επενδύσεων θα είναι από  € 30.000 έως € 250.000 

και οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν:  

• Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων 
τουριστικών καταλυμάτων  

• Τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών 
διαδικασιών της επιχείρησης. 

• Την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών. 
• Την προστασία περιβάλλοντος, τις περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 

την εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Την ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
• Την εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

 

Από τα μέλη του ΞΕΕ, επιλέξιμα είναι τα ξενοδοχεία 3, 2, και 1 αστέρων (εξαιρούνται 
δηλαδή από την ένταξη στο πρόγραμμα τα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων) και τα 
κάμπινγκ, υπό την προϋπόθεση ότι  πληρούν  τις υπόλοιπες προϋποθέσεις ένταξης 
στο Πρόγραμμα που είναι:  

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις  
• Ο αριθμός εργαζομένων το 2008 να είναι κάτω από 50 άτομα (μετρουμένων 

σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) 
• Ο Μ. Ο. κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας να κυμαίνεται από   

€ 30.000  έως € 10.000.000. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο 
από 3 χρόνια ο Μ.Ο θα είναι αυτός των 2 τελευταίων ετών 

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής 
ενίσχυσης  

 

http://www.espa.gr/
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Η προδημοσίευση του προγράμματος, έχει την έννοια του ότι οι δαπάνες είναι 
επιλέξιμες από 25.05.2009. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την υποβολή 
αιτήσεων, καθώς και οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος, θα 
ανακοινωθούν προσεχώς θα εκδοθεί δε και σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικής 
Στήριξης των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, παρέχει στα μέλη του όλη την 
πληροφόρηση σχετικά με το Πρόγραμμα αυτό,, καθώς και τον έλεγχο της 
επιλεξιμότητας για την ένταξη των επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση στα τηλέφωνα: 

210 – 32.40.919 

210  - 32.78.981  

e-mail: kes@grhotels.gr   
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