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1. Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών και 

Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού» 

 
 Τι αφορά 

 
Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη και προώθηση του Προσκυνηματικού τουρισμού, 
επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και 
την ανάδειξη της αξίας της, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο του Προσκυνηματικού 
τουρισμού, με την αύξηση της επισκεψιμότητας για ικανοποίηση του θρησκευτικού 
συναισθήματος των επισκεπτών, όσο και στον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του 
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών, γενικότερα, για την καλλιτεχνική αξία των διαφόρων θρησκευτικών μνημείων. 
 
 Δικαιούχοι της Δράσης 
 
 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 
 Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 
 Ιερές Μητροπόλεις πανελλαδικά καθώς και τα εποπτευόμενα αυτών Εκκλησιαστικά Νομικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
 Φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους 
 
 Περίοδος υποβολής 
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ 
από την 25/01/2021  έως την 31/12/2021. 
 
 Επιλεξιμότητα 
 
Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης, η οποία δύναται 
να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε ένα ή και περισσότερους ιερούς ναούς ή/και μονές ή λοιπούς 
θρησκευτικούς χώρους της χωρικής αρμοδιότητάς του.   
Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

 Τεχνικές εργασίες – υπηρεσίες για αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη ιερών ναών, 
μονών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών. 

http://www.ando.gr/
http://logon.ops.gr/
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 Τεχνικές εργασίες – υπηρεσίες για αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη λοιπών 

θρησκευτικών μνημείων και ιδίως των σημαντικών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών αυτών 
( π.χ. ανάπλαση και αποκατάσταση προσόψεων, κωδωνοστασίων κ.ο.κ.). 

 Τεχνικές εργασίες και παρεμβάσεις μικρής έκτασης, για τη δημιουργία ή αποκατάσταση 
χώρων κοιτώνων φιλοξενίας ή και για συγκεκριμένα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. 
νωπογραφίες) αυτών. 

 Είναι επιλέξιμες δαπάνες για προμήθεια καινούργιου πάγιου εξοπλισμού σε ποσοστό μέχρι 
7% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης χρηματοδότησης.   

 
 Σχετικό Αρχείο Πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση  

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης   

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - 

Καινοτομία   

 

2. Ξεκίνησε η δημόσια Διαβούλευση για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-
2027  

 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενόψει της κατάρτισης του νέου Περιφερειακού Προγράμματος της 
προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τις Στρατηγικές 
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) που θα υιοθετηθούν και αναπτυχθούν στην 
Περιφέρεια την περίοδο αυτή, μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας με τίτλο «Συμμετέχω - 
συμβάλλω στον προγραμματισμό». 
 
Όπως και κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020, το νέο ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί 
μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τόσο Τομεακών, τα οποία αφορούν στη χρηματοδότηση 
οριζόντιων δράσεων που υλοποιούνται στο σύνολο της χώρας, όσο και Περιφερειακών, ένα για 
κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες. 
 
Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η χρηματοδότηση μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, είναι 
υπερδιπλάσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και συγκεκριμένα, 357 εκατ. ευρώ για τη 
χρηματοδοτική περίοδο 2021 – 2027, έναντι των 172 εκατ. ευρώ της περιόδου 2014 - 2020. 
 
Σημειώνεται ότι την τελευταία 20ετία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει έναν πολύ χαμηλό 
προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα από ευρωπαϊκούς πόρους, διότι 
ανήκε στην κατηγορία των πιο αναπτυγμένων περιφερειών της Ευρώπης. Στη νέα χρηματοδοτική 
περίοδο, στο ΕΣΠΑ 2021-2027, το Νότιο Αιγαίο έχει δικαίως επιτύχει τη μεγαλύτερη αύξηση, διότι 
άλλαξε ο ευρωπαϊκός κανονισμός, σύμφωνα με τον οποίο γίνεται η κατάταξη των περιφερειών. Ο 
υπερδιαπλασιασμός των πόρων αποτελεί μεγάλη πρόκληση για έναν σχεδιασμό του νέου 
Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα απαντά στις ανάγκες της πολυνησιακής Περιφέρειας του 
Νοτίου Αιγαίου. 
 
Στη νέα Προγραμματική Περίοδο, οι Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) 
εντάσσονται στον Στόχο Πολιτικής που έχει τον τίτλο «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μέσω 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prosklhsh_141.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/synhmmena__141.zip
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=202&cs
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=202&cs
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της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών». 
 
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης ένα ευρύ σύνολο από δημόσιους φορείς, μεταξύ των οποίων οι 
Δήμοι των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, τα Επιμελητήρια και οι αναπτυξιακές εταιρείες 
της Περιφέρειας, καλούνται σε πρώτη φάση να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο 
https://espa3.pepna.gr/oxe, που υπάρχει στην πλατφόρμα διαβούλευσης για τη νέα 
προγραμματική περίοδο, η οποία έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://www.pnai.gov.gr. 
 
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, ενώ η 
ηλεκτρονική διαβούλευση θα συνεχιστεί μέσω της πλατφόρμας σε όλη τη διάρκεια του 
προγραμματισμού της νέας περιόδου. 
 
  Περισσότερες πληροφορίες 

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 
3. Ένταξη ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων στη Δράση του ΕΣΠΑ 2014-

2020 που αφορά στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την 
προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου 

 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, υπέγραψε την Παρασκευή 5 
Φεβρουαρίου 2021, Απόφαση με την οποία τροποποιείται η με ΑΠ: 7141 / 1576 /Α3/30-12–2020 
Απόφαση σχετικά με τη δράση του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά στην επιχορήγηση των 
επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. 
Η τροποποίηση συνίσταται στη δυνατότητα ένταξης στη Δράση ξενοδοχείων και τουριστικών 
καταλυμάτων που διαθέτουν εξωτερικό χώρο εστίασης. 
Με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, που δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον 
από τους ακόλουθους ΚΑΔ: 
• 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 
• 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας 
• 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών 
• 55.10 : Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 
• 55.20 : Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 
Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ των παραπάνω υποκατηγοριών, εκτός των ΚΑΔ 55.20.12 
(Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες 
χρονομεριστικής μίσθωσης) και 55.20.19 (Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας 
καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα). 
Υπενθυμίζεται ότι η δράση προβλέπει την επιχορήγηση όλων των επιχειρήσεων εστίασης και των 
τουριστικών καταλυμάτων που διαθέτουν εξωτερικό χώρο εστίασης, για την αγορά μίας 
θερμαντικής συσκευής ανά 10 τετραγωνικά μέτρα νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου 
και έως 100 ευρώ εκάστη (χωρίς ΦΠΑ). Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης, ανά χώρο εστίασης ή 
ανά ξενοδοχείο / τουριστικό κατάλυμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή καλύπτεται από τη σχετική πρόσκληση 
η προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και 
πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της 
ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία αγοράς. 

http://www.ando.gr/
https://espa3.pepna.gr/oxe
http://www.pnai.gov.gr/
http://www.pnai.gov.gr/
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Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από πόρους 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΠΑνΕΚ) και από εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). 
Ως ημερομηνία έναρξης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί η 4η Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 15:00 και λήξης η 4η Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00, στον διαδικτυακό 
τόπο https://heating-devices.mindev.gov.gr 
Υπογραμμίζεται ότι, πριν από την υποβολή της αίτησης, ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει 
ήδη προχωρήσει στην προμήθεια και την αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων 
εξωτερικού χώρου, καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μόνο μία φορά ανά ΑΦΜ. 
Το ποσό με το οποίο επιχορηγείται η επιχείρηση, στο πλαίσιο της δράσης, είναι ακατάσχετο, 
αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης, που μπορεί να λάβει η 
κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης») από τη συγκεκριμένη δράση, αθροιζόμενο 
μαζί με κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα έχει λάβει την τελευταία τριετία (υπολογιζόμενη σε 
κυλιόμενη βάση), δεν δύναται να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ (κανονισμός de minimis). 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του ΕΣΠΑ, τη διαδικασία υποβολής και 
έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να 
επισκεφθείτε: 

 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - 
Καινοτομία 

 ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηματικότητα" 

 ΕΣΠΑ 2014-2020    

 

http://www.ando.gr/
https://heating-devices.mindev.gov.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=72&cs
https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=684&t=Perigrafi-Drasis
https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=684&t=Perigrafi-Drasis
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1305

