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Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και 

της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την 

πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην 

εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. 

 

 

 
 

 

-Υφιστάμενες πολύ μικρές και 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στον στρατηγικό 
τομέα του Τουρισμού οι οποίες 
μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες 
δύο ή περισσότερες διαχειριστικές 
χρήσεις 
 
- Νέες επιχειρήσεις που δεν 
εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία 
των υφιστάμενων και έχουν 
συσταθεί μέχρι 31.12.2015 

Επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός : 
€15.000 έως €150.000 
 
Ποσοστό ενίσχυσης :  
40% του συνολικού 
προϋπολογισμού. 
Προσάυξηση 10% σε 
περίπτωση πρόσληψης 
νέου προσωπικού 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 
100% 

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% 

 Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και 
ύδατος έως 100% 

 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€ 

 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€ 

 Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€ 

 Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού 
Σχεδίου μέχρι 2.500 € 

 Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 
€/μελέτη 

 

                      
Προκήρυξη:    Φεβρουάριος  2016   
Υποβολές προτάσεων:   29 Μαρτίου 2016 έως 17 Μαϊου 2016 
Αξιολόγηση Φακέλων:   Μετά τις 17 Μαΐου 2016 
Ολοκλήρωση επενδύσεων:  σε 24 μήνες από την έναρξη 
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Η ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορά την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως 
αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του 
παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια 
ή δευτερεύουσα). 

   

Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,οι 
οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι: 

-Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. 

-Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής 

εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές 
επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την 

ειδικότητά τους. 

Επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός : 
€5.000  έως €25.000  
 
Ποσοστό ενίσχυσης :  
100% ενίσχυση επί του 
εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού  

 Λειτουργικό κόστος (ενοίκια 
επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές 
εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας). 

 Δαπάνες προβολής και δικτύωσης. 

 Κόστος μισθωτής εργασίας, στην 
περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου. 

 Ασφαλιστικές Εισφορές 

 Αμοιβές τρίτων. 

 Προμήθεια Αναλωσίμων. 

 

Προκήρυξη:    Φεβρουάριος  2016   
Υποβολές προτάσεων:   08 Μαρτίου 2016 έως 15 Απριλίου 2016 
Αξιολόγηση Φακέλων:   Μετά τις 15 Απριλίου 2016 
Ολοκλήρωση επενδύσεων:  24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης 
 

 
 

 

Η ανάπτυξη της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 
Το πρόγραμμα θα έχει ως αντικείμενο: τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων 
με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια & την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. 

 

   

Σε φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την 
υποβολή της αίτησης: 

 

-Θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την 

υποβολή της αίτησης. 

-Θα ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση 

μισθωτής εργασίας 

Επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός :  
€15.000 έως €60.000   
 
Ποσοστό ενίσχυσης :  
100% ενίσχυση επί του 
εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού  

 Παραγωγικός εξοπλισμός. 

 Λειτουργικό κόστος ( ενοίκια επαγγελματικού 
χώρου, ασφαλιστικές εισφορές και δαπάνες 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας). 

 Δαπάνες προβολής και δικτύωσης και συμμετοχή 
σε εκθέσεις. 

 Μισθολογικό κόστος, στην περίπτωση πρόσληψης 
υπαλλήλου. 

 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων. 

 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 

 Προμήθεια Αναλωσίμων 

 Αποσβέσεις Παγίων 

 

 Προκήρυξη:    Φεβρουάριος  2016   
Υποβολές προτάσεων:   17 Μαρτίου 2016 έως 27 Απριλίου 2016 
Αξιολόγηση Φακέλων:   Μετά τις 27 Απρίλιου 2016 
Ολοκλήρωση επενδύσεων:  24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης  
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Γραφείο Αθηνών 
Ομήρου 4Α, 151 25 Μαρούσι  - Αθήνα 

Τηλ.: 210. 9216020, Φαξ: 210. 9216901 
E-mail: sirmetat@otenet.gr  

Γραφείο Πατρών  
Φιλοποίμενος 4-6, 262 21 Πάτρα 

Τηλ.: 2610. 623595, Φαξ: 2610. 277086 

E-mail: sirmet@otenet.gr  

 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των 
Μ.Μ.Ε., στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά 
τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. 

 

   

-Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις. 

- Υφιστάμενες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους 8 
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας 
και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' 
κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 
31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή 
περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις 

- Νέες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους 8 
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας 
και δεν εμπίπτουν στην ως άνω 
κατηγορία των υφιστάμενων και 
έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015 

Επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός : 15.000 
και 200.000 ευρώ. 

Η χρηματοδότηση 
καλύπτει το 40% των 
επιλέξιμών δαπανών και 
προσαυξάνεται κατά 
10%, φτάνοντας στο 50% 
στην περίπτωση 
πρόσληψης νέου 
προσωπικού. 

 Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, 
Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

 Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & 
εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος 

 Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και 
χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. 

 Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων 
συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή      -Κοινών 
Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή 
νέα προϊόντα / υπηρεσίες. 

 Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών 
προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα 
πρότυπα (π.χ CE). 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και  
νέου προσωπικού) 

 

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και 

Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, 

Ενέργεια,   Περιβάλλον,  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία. 

 

Προκήρυξη:     Φεβρουάριος  2016   

Υποβολές προτάσεων:   07 Απριλίου 2016 έως 20 Μαϊου 2016 

Αξιολόγηση Φακέλων:   Μετά τις 20 Μαΐου 2016 

Ολοκλήρωση επενδύσεων:   24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης 

 

 

 

 
 

Η ΣΥΡΜΕΤ MON. Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1989 στην Πάτρα και συνδυάζει επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβάλλοντος και υπηρεσίες μηχανικών βιομηχανίας, μέσω της άμεσης επαφής με τον πελάτη. Έχει 
πλέον πολύχρονη εμπειρία στη Βιομηχανία, ΟΤΑ και Τουριστικές Επιχειρήσεις. Με γνώμονα την ΠΟΙΟΤΗΤΑ και 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ υποστηρίζει τις ελληνικές μεταποιητικές βιομηχανίες τροφίμων με στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Αγορά 
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