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ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  

Σέηινο  Δπεμάγεζε 

πγρξεκαηνδνηνχκελν ΝΑΗ 

ΔΠ Κσδηθφο 03 

Άμνλαο Κσδηθφο 02 

Δίδνο Αμηνιφγεζεο πγθξηηηθή 

Ζκεξνκελία έλαξμεο Τπνβνιήο 15 επηεκβξίνπ 2011 

Ζκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο 15 Ννεκβξίνπ 2011 

Πεξίνδνο Τπνβνιήο 60 κέξεο  

Ζκεξνκελία έλαξμεο Αμηνιφγεζεο  

Ζκεξνκελία ιήμεο Αμηνιφγεζεο  

Πεξίνδνο Αμηνιφγεζεο  

Ζκεξνκελία Έλαξμεο Δπηιεμηκφηεηαο Απφ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο 

Ζκεξνκελία ιήμεο Δπηιεμηκφηεηαο  

Σίηινο πξνθήξπμεο ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 

Πνζφ €20.000.000,00 

Καζεζηψο Δλίζρπζεο Καλνληζκφο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 

θαη 88 ηεο ζπλζήθεο γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο 

Σνκέαο ΣΟΤΡΗΜΟ 

Πεξηγξαθή Γξάζεο Ζ Πξάμε απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ ηνπξηζκνχ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξνηίζεληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπνπ 

πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, νη 

νπνίεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ, απεπζχλνληαη ζε 

έλα εμεηδηθεπκέλν θνηλφ, ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο 

ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. 

Σχπνο Δλίζρπζεο Δλίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο 

Δίδνο Δλίζρπζεο Δπηρνξήγεζε επέλδπζεο 
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΜΖΔΧΝ  

ΑκΔΑ Άηνκα κε αλαπεξία. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε άηνκα κε θηλεηηθή ή/θαη 
αηζζεηεξηαθή αλαπεξία (πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο) ή/θαη ςπρηθή/λνεηηθή/ 
γλσζηηθή θ.ιπ. αλαπεξίεο. 

ΑλαζΫηνπζα αξρά Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 

ΑλΪθηεζε Ζ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ ηνλ 
ιαβφληα γηα κε λφκηκε αηηία. 

Α.ΠΗ Αξρή Πηζηνπνίεζεο: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή θνξέαο, 
πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ δαπαλψλ 
θαη αηηήζεσλ πιεξσκήο, πξηλ δηαβηβαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ησλ ΔΚ 

ΑΠ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο: Μηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζην 
πιαίζην Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο µεηξήζηµνπο 
ζηφρνπο θαη πεξηιακβάλεη νκάδα πξάμεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Αρξεσζηάησο  
ΚαηαβιεζΫλ Πνζφ 

Κάζε δαπάλε ζηελ νπνία δελ αληηζηνηρεί ίζεο αμίαο παξαδνζέλ πξντφλ, έξγν ή 
ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έληαμεο κε ηελ 
νπνία αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

ΓΓΣ Γεληθή Γξακκαηεία Σνπξηζκνχ. 

ΓΑ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή: Δζληθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή δεκφζηα αξρή ή δεκφζηνο ή 
ηδησηηθφο θνξέαο, πνπ νξίδεηαη απφ ην θξάηνο µέινο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Γεκφζηα ΓαπΪλε Κάζε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ ή ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαξζξσηηθψλ 
ηακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο, θαζψο θαη θάζε παξφκνηα δαπάλε. Κάζε 
ζπκκεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξάμεσλ θνξέσλ ή 
ελψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα, µίαο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ 
αξρψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα πνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 
2004/18/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 31

εο
 

Μαξηίνπ 2004, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ  λνείηαη σο παξεκθεξήο 
δαπάλε. 

Γεκνζηνλνκηθά Γηφξζσζε Ζ αθχξσζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο ζπκκεηνρήο ζε 
έλα έξγν ή πξάμε, ζην πιαίζην ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο ηνπ απφ ηα 
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 ε νπνία είλαη αλάινγε 
ηεο παξάβαζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη. 

Γηθαηνχρνο Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή επηρείξεζε, αξκφδηνο γηα ηελ 
έλαξμε ή ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ησλ θαζεζηψησλ 
ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο πλζήθεο, νη δηθαηνχρνη είλαη δεκφζηεο ή 
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκέλν έξγν θαη ιακβάλνπλ δεκφζηα 
ελίζρπζε. 

ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΟΣ Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ. 

ΔΠ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα: Έγγξαθν ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
θαη ην νπνίν θαζνξίδεη µία αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή µε ηε ρξήζε ελφο 
ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ πξνηεξαηνηήησλ, πνπ ζα επηηεπρζεί µε ηε ζπλδξνκή ελφο 
Σακείνπ ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα γηα ηα 
Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα «Πξνζπειαζηκφηεηα» θαη «Πεξηβάιινλ θαη 
αεηθφξνο αλάπηπμε 2007-2013», µε ηε ζπλδξνκή ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη ηνπ 
ΔΣΠΑ. 

ΔΠΑΔ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ΔΤΠΟΣ Δηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

ΔΛ Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο (Δ..Λ.): Σν ζήκα ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγείηαη ζηηο 
επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηεο παξνχζαο Πξάμεο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Σ. 

ΔΠΑ Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο: Σν έγγξαθν πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζε δηάινγν µε ηελ 
Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ην νπνίν απνηειεί κέζν αλαθνξάο 
γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ΔΚΣ) 
θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο. 

Δ.Σ.Δ.ΑΝ. (ηΫσο ΣΔΜΠΜΔ) Διιεληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 
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ΔΤΓ ΔΠΑΔ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

Eπξσπατθά Δπηηξνπά Δπξσπατθή Δπηηξνπή (εθεμήο Δπηηξνπή) 

ΔΦΓ 

Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, σο νξίδεηαη ζην Ν.3614/07 (ΦΔΚ 267/Α) 
(άξζξν 4 παξ. 4γ): Κάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο ή ππεξεζία, ε νπνία 
ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή αξρήο πηζηνπνίεζεο, θαη εθηειεί 
θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ κηαο ηέηνηαο αξρήο ζε ζρέζε µε δηθαηνχρνπο πνπ 
πινπνηνχλ πξάμεηο. Χο ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο δχλαηαη λα επηιεγεί 
λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ή 
αλαπηπμηαθή αλψλπκε εηαηξεία ΟΣΑ, κεηά απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ν 
νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα πιεξνί θαη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) 
λα έρεη θεξεγγπφηεηα θαη λα παξέρεη εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 
γηα ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, β) λα 
δηαζέηεη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ή 
ηκήκαηφο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηάκεζνο θνξέαο επηιέγεηαη κεηά απφ 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, απαηηείηαη ζχλαςε ζχκβαζεο αλάζεζεο. Ζ ζχκβαζε 
αλάζεζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο νηθείαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηνπ 
ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο. 

Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. 
Δλδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 2007-2013 (ΔΠΑΔ). 

€ Δπξψ. 

Ηδησηηθά ζπκκεηνρά 
Δίλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεη ν Γηθαηνχρνο ζπλνιηθά γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 
ππνέξγνπ θαη ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ίδηαο ζπκκεηνρήο θαη δαλεηζκνχ. 

ΚΔΑ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 

ΠΚΔ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. 

ΟΣΑ Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Παξαηππέα Κάζε παξάβαζε δηάηαμεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ε νπνία πξνθχπηεη απφ πξάμε 
ή παξάιεηςε νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ε νπνία δεκηψλεη ή ελδέρεηαη λα δεκηψζεη 
ην γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, µε ηνλ θαηαινγηζκφ ζηνλ 
θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ αδηθαηνιφγεηεο δαπάλεο. 

ΠΓΔ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

ΠξΪμε/Έξγν ΔΠΑΔ Έξγν ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ νηθείνπ 
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή κε επζχλε ηεο, ζχκθσλα µε θξηηήξηα πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη πινπνηνχληαη απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ άμνλα 
πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη. 

ΑΔ πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ. 

ΓΔ χζηεκα Γηαρείξηζεο Διέγρνπ. 

ΣΔΜΠΜΔ (λπλ Δ.Σ.Δ.ΑΝ.). Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

ΤΠΠΟΣ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. 

ΤΠΑΤΓ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 
εθδηδφκελε ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3614/07, κε ηελ νπνία 
πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθνί θαλφλεο ηνπ πζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ 
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ. Ζ ηζρχνπζα είλαη ε 14053/ΔΤ 
1749/27.03.08 (ΦΔΚ 540 Β’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 43804/ΔΤΘΤ 
2041 (ΦΔΚ 1957/Β/09.09.2009) θαη κε ηελ Τ.Α 28020/ΔΤΘΤ1212 (ΦΔΚ 
1088/Β/19.07.2010). 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο Σν Τπνπξγείν ή ε Πεξηθέξεηα ή ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ν νπνίνο έρεη ηελ 
επζχλε απφδνζεο ησλ πηζηψζεσλ ζην δηθαηνχρν ή ζηνλ ελδηάκεζν θνξέα 
δηαρείξηζεο ζηελ πεξίπησζε πξάμεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

ΦνξΫαο ηεο 
ΔπΫλδπζεο/ΦνξΫαο 
πινπνέεζεο 

Άηππνο, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ δηθαηνχρσλ ζην πιαίζην ησλ 
θαζεζηψησλ ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο πλζήθεο. 
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1. Ζ ΠΡΑΞΖ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» 
 

Ζ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» απνηειεί κηα επηκέξνπο πξσηνβνπιία ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 2007-2013 (ΔΠΑΔ). 

 

Σν Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαιεί φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ 

πξνηάζεηο γηα έληαμε έξγσλ ζηελ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο Οδεγνχ νη νπνίνη ζέηνπλ ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Πξάμεο έσο ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ Πξάμε.  

Ζ δηάξθεηα ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ είλαη απφ 15 επηεκβξίνπ 2011 έσο θαη 15 Ννεκβξίνπ 2011.  

 

1.1. ΣΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ». 

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 2007-2013 (ΔΠΑΔ) έρεη 

σο θεληξηθφ αλαπηπμηαθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κε έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζρεδηάζηεθε ην ΔΠΑΔ είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Δπηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 

 Αλάπηπμε ηεο πγηνχο, αεηθφξνπ θαη εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Δλίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο σο ηφπνπ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. 

 

Οη παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Π.) εμεηδηθεχνληαη ζε 

πέληε Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δ.Π. νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

 

Άμνλαο 1 : Γεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο ππνζηεξηδφκελεο απφ 

έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. 

Άμνλαο 2: Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο. 

Άμνλαο 3: Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Άμνλαο 4: Οινθιήξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη ελίζρπζε 

ηεο αεηθνξίαο. 

Άμνλαο 5: Σερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2 ηνπ Δ.Π. αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

εμσζηξέθεηαο γηα ηελ παξαγσγηθή αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, ελζσκάησζε γλψζεο θαη 

θαηλνηνκίαο. ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ νη ζηφρνη ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 κπνξνχλ λα 

εμεηδηθεπηνχλ ζε δξάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επελδχζεσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

παξνπζίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπ, ζηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ θαη θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη 

ζηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο.  

 

1.2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΠΡΑΞΖ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»  
 

Ζ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» αθνξά ζηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ηνπξηζκνχ απφ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξνηίζεληαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, ελψ δελ εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1998/20061 φπσο 

ηζρχεη. 

 

Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ, 

απεπζχλνληαη ζε έλα εμεηδηθεπκέλν θνηλφ, ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Πξάμε απνζθνπεέ:  

 ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 ηελ αλάδεημε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο. 

 ηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, κέζσ ηεο Πξάμεο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο», ζα εληζρπζνχλ επελδπηηθά 

ζρέδηα ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ εηδηθψλ ή/θαη ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθΪ θαησηέξσ: 

 

                                                 
1
 Καλνληζκφο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (βιέπε 

Παξάξηεκα 1). 
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1.2.1. Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο αλαςπράο 
 

Ζ κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηζθέπηε ζε εκπεηξίεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνλ αζιεηηζκφ γηα ιφγνπο αλαςπρήο. Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο κπνξνχλ λα 

αλαπηχζζνληαη: 

- ζηε ζΪιαζζα (π.ρ. θαηαδχζεηο αλαςπρήο, ζαιάζζην ζθη, ζαιάζζην αιεμίπησην, ηζηηνζαλίδα, 

αεηνζαλίδα, θνιχκβεζε, ζαιάζζην έιθεζξν, ινηπά ζαιάζζηα αζιήκαηα2). 

- ζε ιέκλεο – πνηΪκηα (π.ρ. θαλφε – θαγηάθ, rafting θ.ά). 

- ζε νξεηλΫο, εκηνξεηλΫο, πεδηλΫο ά / θαη αζηηθΫο θαη εκηαζηηθΫο πεξηνρΫο (π.ρ. 

ρηνλνδξνκηθφ ζθη, ρηνλνζαλίδα, νξεηβαζία, αλαξξίρεζε, πνδήιαην βνπλνχ, αιεμίπησην 

πιαγηάο, δηάβαζε θαξαγγηψλ - δαζψλ, ηνπξηζκφο άγξηαο δσήο, πνδειαζία πφιεο, ηππαζία, 

κίλη-γθνιθ θ.ά.). 

 

1.2.2. ΘαιΪζζηνο ηνπξηζκφο  

 
Ζ κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηζθέπηε ζε εκπεηξίεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ην ζαιΪζζην (marine) θαη ην παξΪθηην (coastal) πεξηβάιινλ. Καηά θαλφλα αθνξά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. θξνπαδηέξεο κε 

θξνπαδηεξφπινηα ή άιια επαγγεικαηηθά ζθάθε αλαςπρήο, ηζηηνπινΐα, yachting-motor boat-sailing 

boat θ.ά.). Ζ κνξθή απηή ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ ζάιαζζαο ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1.2.1 αλσηέξσ. 

 

1.2.3. Σνπξηζκφο ππαέζξνπ 

Ζ κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηζθέπηε ζε εκπεηξίεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ εμαηξνπκέλσλ ησλ αζηηθψλ, ησλ ζαιάζζησλ θαη ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ. 

Οη θπξηφηεξεο επηκέξνπο κνξθέο πνπ αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη ελδεηθηηθά:  

 Ο θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο ραξαθηεξηδφκελεο «θπζηθέο» 

πεξηνρέο κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ηε θχζε νη ηνπξίζηεο.  

 Ο ηνπξηζκφο παξαηάξεζεο ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρέο πνπ 

δηαζέηνπλ άμηα παξαηήξεζεο ρισξίδα ή παλίδα.  

 Ο πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα πεξηπαηεηηθά κνλνπάηηα ηεο 

ππαίζξνπ.  

 Ο πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο φηαλ ε πεξηήγεζε ή ε εθδξνκή γίλεηαη ζηελ χπαηζξν. 

 

                                                 
2
 πσο απηά νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 3131/1.03.1999 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, πεξί Έγθξηζεο ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε αξηζ. 20 «Σαρχπινα Σαρπθίλεηα ζθάθε θαη ινηπά ζαιάζζηα κέζα αλαςπρήο» (ΦΔΚ Β’ 
444), φπσο ηζρχεη. 
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Ζ κνξθή απηή ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ αζιεηηθφ ηνπξηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ιίκλεο – πνηάκηα, 

νξεηλέο, εκηνξεηλέο, πεδηλέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.1 

αλσηέξσ. 

 

1.2.4.  Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο  
 
Ζ κνξθή ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηζθέπηε ζε εκπεηξίεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ ηνπηθή θνπδίλα θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο γαζηξνλνκηθήο ηαπηφηεηαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο. Οη θπξηφηεξεο επηκέξνπο ελέξγεηεο πνπ αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη 

ελδεηθηηθά: 

 
 Γηαθξηηή ελζσκάησζε ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο ζηα πξνζθεξφκελα εδέζκαηα. 

 Γεκηνπξγία ή/θαη δηάρπζε γαζηξνλνκηθψλ θαη νηλνηνπξηζηηθψλ δηαδξνκψλ. 

 Δπηζθέςεηο ζε κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ 

(παξαδνζηαθά ειαηνηξηβεία, αγξνθηήκαηα, ακπεινπξγηθέο δψλεο, νηλνπνηεία, εξγαζηήξηα 

θ.ιπ.). 

 Γεπζηγλσζία. 

 Δθπαηδεπηηθέο μελαγήζεηο. 

 Δηδηθέο εθζέζεηο κφληκνπ ραξαθηήξα. 

 Δθαξκνγέο εηθνληθήο πεξηήγεζεο. 

 Φπραγσγηθέο εθδειψζεηο. 

 

1.2.5. Σνπξηζκφο πγεέαο θαη επεμέαο 
 
Ζ κνξθή απηή απεπζχλεηαη ζε επηζθέπηεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε 

ππεξεζίεο πξφιεςεο, δηαηήξεζεο ή βειηίσζεο ηεο πγείαο ηνπο κέζσ πξνγξακκάησλ νιηθήο 

αλαδσνγφλεζεο θαη ραιάξσζεο ζε ζσκαηηθφ, πλεπκαηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Ζ κνξθή 

απηή αθνξά αθφκε ζε επηζθέπηεο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ΑκΔΑ θαη ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, κε πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθνήο, άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θ.ιπ.. 

Εεηνχκελν εδψ είλαη ε δηαζθάιηζε ππνδνκψλ θαη ζπλζεθψλ πξνζβαζηκφηεηαο γηα δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ΑκεΑ ζηηο ελαιιαθηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ, ζεκεηψλεηαη φηη απηέο είλαη 

απνιχησο ελδεηθηηθέο (θαη φρη δεζκεπηηθέο) θαη πξνζπαζνχλ λα απνηππψζνπλ θαη λα 

νκαδνπνηήζνπλ ηηο επηκέξνπο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηα πιένλ δηαδεδνκέλα 

αγνξαζηηθά ελδηαθέξνληα ησλ ηνπξηζηψλ - θαηαλαισηψλ ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν. Καηά 

ζπλέπεηα, ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ δχλαηαη λα αθνξνχλ, ηφζν ζε 

εηδηθέο/ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή κνξθέο νη νπνίεο πηζαλψο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
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αλσηέξσ δηαθξίζεηο - ηαμηλνκήζεηο, φζν θαη ζε ζπλδπαζκφ ησλ επηκέξνπο εηδηθψλ/ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ αλσηέξσ ηαμηλφκεζή ηνπο. 

 

Κχξηνη ζηφρνη ησλ επελδπηηθψλ ζρεδέσλ πνπ ζα εληζρπζνχλ κΫζσ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ 

εέλαη ελδεηθηηθΪ νη θαησηΫξσ: 

 

 Ζ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ πξνζσπνπνίεζε - εμαηνκίθεπζε ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο. 

 Ζ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζε εηδηθέο νκάδεο επηζθεπηψλ (π.ρ. 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο, ΑκεΑ θ.ιπ.). 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο κνξθέο 

καδηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Ζ δηαζχλδεζε ησλ παξερφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ κε ηελ ηνπηθή 

παξαγσγή. 

 Ζ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ, θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ. 

 Ζ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ θαη νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο θαη ε κείσζε ησλ εμσηεξηθψλ επηβαξχλζεσλ ησλ παξερφκελσλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ δηάρπζε θαη ελίζρπζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαη ε αλαγθαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ 

παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αξρή 

ηεο αεηθνξίαο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο». 

 

1.3. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΠΡΑΞΖ  
 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα δηαηεζεί κέζσ ηεο Πξάμεο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» θαη 

πξνέξρεηαη απφ Γεκφζηα Γαπάλε αλέξρεηαη ζε € 20.000.000,00. Ζ Γεκφζηα Γαπάλε ηεο Πξάμεο 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο.  

 

Ζ θαηαλνκή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο Πξάμεο ζηηο νθηψ (8) πεξηθέξεηεο ηνπ Δ.Π 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη ζηηο πέληε (5) Πεξηθέξεηεο Μεηαβαηηθήο ηήξημεο 

απνηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Πέλαθαο 1: Πεξηθεξεηαθά θαηαλνκά  

Δπηρεηξεζηαθφ/ Πεξηθεξεηαθφ 
Πξφγξακκα 

ΠεξηθΫξεηα ΓηαζΫζηκε 
Γεκφζηα ΓαπΪλε 

Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα-
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

1. Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε 
2. Ήπεηξνο 
3. Θεζζαιία 
4. Ηφληα Νεζηά 
5. Γπηηθή Διιάδα 
6. Πεινπφλλεζνο 
7. Βφξεην Αηγαίν 
8. Κξήηε 

€ 13.645.616,00 

Δ.Π. 
Μαθεδνλέαο-ΘξΪθεο 

1. Κεληξηθή Μαθεδνλία €  938.490,00 

1. Γπηηθή Μαθεδνλία €  930.498,00 

Δ.Π.  
Θεζζαιέαο-ηεξεΪο ΔιιΪδαο-
Ζπεέξνπ 

ηεξεά Διιάδα € 1.789.031,00 

Δ.Π. Αηηηθάο Αηηηθή € 1.618.456,00  

Δ.Π. Κξάηεο θαη Νάζσλ Αηγαένπ Νφηην Αηγαίν € 1.077.909,00  

ΤΝΟΛΟ  € 20.000.000,00 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

 Πνζφ € 13.645.616,00 απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 απφθαζε 

έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ (8) 

Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001). Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο» θαη 

ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ Γεληθφ ηφρν ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο. 

πγρξφλσο ην πξφγξακκα εμππεξεηεί ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 

πνπ αθνξνχλ ζηελ: 

 Τπνζηήξημε θαη αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ εγρψξηα θαη ηηο δηεζλείο 

αγνξέο κε έκθαζε ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 Αλαβάζκηζε / κεηεμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάγθεο ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

πςειψλ δπλαηνηήησλ – Αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ζε ηνκείο πνπ 

πζηεξνχλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή ιεηηνπξγνχλ ππφ 

αλεπίθαηξεο κνξθέο. 

 Δπηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο σο εξγαιείνπ πξνζέιθπζεο εγρψξησλ 

θαη μέλσλ επελδχζεσλ. 

  Πνζφ € 1.618.456,00 απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθάο πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5443/5-11-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, 

(CC1 GR161PO006). Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 3 «Δλίζρπζε 
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ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο Φεθηαθήο χγθιηζεο ζηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο».  

 Πνζφ € 938.490,00 απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλέαο-ΘξΪθεο (Κεληξηθά 

Μαθεδνλέα) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5337 /26-11-2007 απφθαζε έγθξηζεο 

γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη 

ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 4 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» πνπ αθνξά ζηελ «ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθείηαη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία».  

 Πνζφ € 930.498,00 απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλέαο-ΘξΪθεο (Γπηηθά 

Μαθεδνλέα) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5337 /26-11-2007 απφθαζε έγθξηζεο 

γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, (CC1 GR161UPO008). Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη 

ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 5 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» πνπ αθνξά ζηε «δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

παξαγσγηθήο δνκήο κε ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ».  

 Πνζφ € 1.789.031,00 απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιέαο-ηεξεΪο ΔιιΪδαο-

Ζπεέξνπ (ηεξεΪ ΔιιΪδα) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5332/26-10-2007 

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, (CC1 GR161UPO001). Σν 

πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 8 «Φεθηαθή ζχγθιηζε θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηεξεάο Διιάδαο» πνπ αθνξά ζηελ «επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζρέδηα πξνψζεζεο βηψζηκεο παξαγσγήο».  

 Πνζφ € 1.077.909,00 απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξάηεο θαη Νάζσλ Αηγαένπ 

(Ννηένπ Αηγαένπ) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5439/5-11-2007 απφθαζε 

έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, (CC1 GR161UPO002). Σν πξφγξακκα 

εληάζζεηαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 6 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ» πνπ αθνξά ζηελ «ελίζρπζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε κεηαπνίεζε, ην εκπφξην, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο ππεξεζίεο κε έκθαζε ζηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε, ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ζε φιεο ηηο πξαθηηθέο βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο». 

 

2. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - ΚΑΘΔΣΧ ΔΝΗΥΤΖ. 
 

Ζ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» πινπνηείηαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ Δ.Κ. 1998/2006 ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 379/28.12.2006), γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 

88 ηεο Σπλζήθεο ζηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis aid)3. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Καλφλα de minimis θαηαγξάθνληαη νη ρνξεγνχκελεο εληζρχζεηο αλά επηρείξεζε. Γηα 

                                                 
3
 Ο Καλνληζκφο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο νδεγνχ 



ΑΔΑ: 4Α89Γ-ΙΥΣ 

 14 

ην ιφγν απηφ, θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε πνπ ππνβάιιεη επελδπηηθφ ζρέδην πξνο αμηνιφγεζε 

ζηελ παξνχζα Πξάμε, ζα δειψζεη εγγξάθσο φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα de 

minimis ζηα νπνία ελδερνκέλσο ζπκκεηείρε θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα νηθνλνκηθΪ Ϋηε (ηξΫρνλ 

νηθνλνκηθφ Ϋηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε) θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εληζρχζεσλ 

ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηηο νπνίεο έρεη απνθηήζεη έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο, ψζηε λα ειεγρζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο 

γηα ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε έρεη απνθηήζεη έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ € 200.000 ζε πεξίνδν ηξηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν 

πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε)  

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ «Όηαλ ην ζπλνιηθό πνζό 

ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη βάζεη ελόο κέηξνπ ελίζρπζεο ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ αλώηαην όξην, 

ην ελ ιόγσ πνζό ελίζρπζεο δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζην επεξγέηεκα ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ούηε 

προς ηο μέρος ποσ δεν σπερβαίνει ηο ανώηαηο όριο. Σηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξεί λα γίλεη 

επίθιεζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ελίζρπζεο νύηε 

θαηά ηνλ ρξόλν ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο νύηε ζε νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ρξνληθό ζεκείν». 

 

Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Καλνληζκνχ απαγνξεχεηαη ε ζψξεπζε 

εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο κε Ϊιιεο θξαηηθΫο εληζρχζεηο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο, 

αλ απφ ηε ζψξεπζε απηή πξνθχπηεη έληαζε ελίζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε θαλνληζκφ πεξί απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία ή 

απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή. Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα 

δειψζνπλ εγγξάθσο θάζε ηπρφλ πθηζηάκελε ζψξεπζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κε άιιεο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

 

Ζ λνκνζεζία ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» 

είλαη ν Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α’/03.12.07) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013», όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/31.3.2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ) 2007-

2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ/1749 (ΦΔΚ 540/Β’/27.03.08), ε Τπνπξγηθή 

Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (ΤΠΑΤΓ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. 43804/ΔΤΘΤ 

2041 (ΦΔΚ 1957/Β/09.09.2009) θαη 28020/ΔΤΘΤ1212 (ΦΔΚ 1088/Β/19.07.2010) αληίζηνηρεο 

απνθάζεηο θαη ηζρχεη, ην Π.Γ. 186/2009 (ΦΔΚ 213/Α/07.10.09) «Σπγρώλεπζε ησλ Υπνπξγείσλ 

Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ», ην Π.Γ. 15/2010 (ΦΔΚ 35/Α/01.03.2010) «Σύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Τνπξηζκνύ ζην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ», ν Ν. 3752/2009 «Τξνπνπνηήζεηο 

Δπελδπηηθώλ Νόκσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 40/Α/4.3.2009), ε ππ’ αξηζ. 

ΔΤΣΟΠ/Γ.ΦVIIα/266/28.01.2011 (ΦΔΚ 240/Β/11.02.2011) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
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Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ «Τξνπνπνίεζε ηεο Κ.Υ.Α. ππ’ αξηζ. 

ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΔΚ Β’ 1620) κε ζθνπό ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο 

Τνκέα Πνιηηηζκνύ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ππ’ αξηζ. 15903/29.07.2008 (ΦΔΚ Β’ 1635) Κ.Υ.Α. 

ζύζηαζεο ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ, Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ηνπ πξώελ 

Υπνπξγείνπ Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 4312/18.02.2009 

(ΦΔΚ Β’ 315) απόθαζε», ε ππ’ αξηζ. 7195/1445/0020/15.10.2010 (ΦΔΚ Β’ 1690/2010) Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ Σνπξηζκνχ γηα ηελ Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο 

Πξάμεσλ «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» θαη «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ (Δ.Τ.ΠΟ.Σ. ηέσο Δ.Τ..Γ.Δ.Γ.) θαη ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.). 

Γηα ζέκαηα δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ιεηηνπξγίαο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, θιπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/9-3-1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο, φπσο απνξξένπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 1828/2006 (Άξζξα 5-9) ηεο Δπηηξνπήο, ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1083/2006 ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 θαζψο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ 

Καλνληζκνχ. ην πιαίζην απηφ, ζα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ ειεθηξνληθή δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ Πξάμε θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ρνξεγεζεί ζε απηέο. 

 

ηνλ παξφληα Οδεγφ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ηα εμήο: 

 νη απαηηήζεηο ησλ ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ:  

o ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

(Κ.Τ.Α. 125956/07.08.2007) 

o ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αηηηθήο 2007-2013 (Κ.Τ.Α. 127718/12.10.2007) 

o ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ 2007-

2013 (Κ.Τ.Α. 127842/10.08.2007) 

o ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013   ( Κ.Τ.Α. 

127797/10.08.2007) 

o ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 2007-2013 (Κ.Τ.Α. 

128350/22.08.2007) 

 ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ κε ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) 

θαζψο κέζσ ηεο Πξάμεο δε ρξεκαηνδνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα 

δηαρσξηζκνχ πξάμεσλ ησλ Σακείσλ ΔΣΠΑ, ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο 
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Αλάπηπμεο) θαη ΔΣΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο),4 φπσο απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα». Δπηρεηξήζεηο 

εκπίπηνπζεο ζηα θξηηήξηα απηά ρξεκαηνδνηνχληαη, ζηελ παξνχζα θάζε, απνθιεηζηηθΪ απφ ην 

ΔΓΣΑΑ θαη ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηελ πινπνίεζε φηη 

εληάρζεθε ζηελ παξνχζα Πξάμε επηρείξεζε εκπίπηνπζα ζηα σο άλσ Κξηηήξηα Γηαρσξηζκνχ, ην 

έξγν απεληάζζεηαη θαη ε ηπρφλ ρνξεγεζείζα Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε επηζηξέθεηαη εληφθσο. 

 Οη δηαηάμεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θαλνληζκνχ ΔΚ/1083/2006  

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ 

λα απνηξέςνπλ θάζε δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ θχινπ, ηεο θπιήο ή ηεο εζληθήο θαηαγσγήο, ηεο 

ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ, ηεο χπαξμεο αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ησλ Σακείσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο 

πξφζβαζεο ζε απηά. 

 

Σα παξερφκελα κε ην πξφγξακκα απηφ θίλεηξα έρνπλ ηε κνξθή ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε, εθφζνλ νινθιεξσζεί 

επηηπρψο ην έξγν, αθνξά κε επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο επηιέμηκσλ δαπαλψλ. 

 

 

3. ΔΝΓΗΑΜΔΟΗ ΦΟΡΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ  
 

3.1. ΔΝΓΗΑΜΔΟΗ ΦΟΡΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

 
Ζ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ζα πινπνηεζεί απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ (Δ.Τ.ΠΟ.Σ.) θαη ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.. Οη δχν απηνί θνξείο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Δλδηάκεζνη 

Φνξείο Γηαρείξηζεο.  

 

Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (Δ.Τ.ΠΟ.Σ.) ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

ΔΤΣΟΠ/Γ.ΦVIIα/266/28.01.2011 (ΦΔΚ 240/Β/11.02.2011) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Ζ Δ.Τ.ΠΟ.Σ. αζθεί θαζήθνληα δηθαηνχρνπ, θαζψο θαη 

θαζήθνληα ελδηάκεζνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3614/2007 φπσο 

ηζρχεη ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.), 

ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α.) θαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αιηείαο, γηα 

πξάμεηο αξκνδηφηεηαο ησλ Σνκέσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.  

 
Ο Δλδηάκεζνο Φνξέαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. είλαη Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία, ε νπνία ζπζηάζεθε γηα 

                                                 
4
 Σα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 4 ηνπ Οδεγνχ 
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ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Γηαρείξηζε Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ ΔΠΑΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ 

Ν. 3614/07 θαη κε ην Π.Γ. 98/96». Ο Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. επειέγε σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Γξάζεσλ Δληζρχζεσλ ηνπ ΔΠΑΔ, κεηά απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

2008 απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. 4γ ηνπ Ν. 3614/07 θαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

αξκνδηφηεηεο έξγνπ πξνο εθηέιεζε. 

 
ηελ ππ’ αξηζ. 7195/1445/0020/15.10.2010 (ΦΔΚ Β’ 1690/2010) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ Σνπξηζκνχ 

γηα ηελ Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο Πξάμεσλ «Πξάζηλνο Σνπξηζκφο» 

θαη «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (Δ.Τ.ΠΟ.Σ.) θαη ζηνλ 

Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

(Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.), εμεηδηθεχεηαη ν ξφινο θαζελφο εθ ησλ δχν ΔΦΓ. 

 

3.2. ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 
 

3.2.1 Όξγαλα θαηΪ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο 
 

 ΔιεγθηΫο πιεξφηεηαο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηππηθψλ πξνυπνζΫζεσλ 

Πξηλ απφ ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, δηελεξγείηαη απφ ζηειέρε ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. ν έιεγρνο ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ θαζψο θαη ησλ ηππηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ. 

 

 ΑμηνινγεηΫο 

Οη αμηνινγήζεηο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ δηελεξγνχληαη απφ αμηνινγεηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ., ην νπνίν θαηαξηίδεηαη κεηά απφ 

πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο, εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΤΓ/ΔΠΑΔ θαη δχλαηαη λα επηθαηξνπνηείηαη γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παξφληνο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, δηαζθαιίδεηαη φηη νη 

αμηνινγεηέο δελ ηαπηίδνληαη κε θαλέλα δπλεηηθφ δηθαηνχρν ή πάξνρν ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο 

θαλελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ Πξάμε. 

 

 Κεληξηθά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Πξάμεο, δεκηνπξγνχληαη κία ή πεξηζζφηεξεο 

πεληακειείο Κεληξηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο, νη νπνίεο νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαη ηα φξγαλα πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 4.5.3. 

 

3.2.2. Όξγαλα θαηΪ ηε δηαδηθαζέα πινπνέεζεο  



ΑΔΑ: 4Α89Γ-ΙΥΣ 

 18 

 

 Όξγαλα ΔιΫγρνπ 

Ο Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. έρεη ηελ επζχλε ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο  

ησλ έξγσλ. Οη απνθάζεηο εθηακίεπζεο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.. 

 Κεληξηθά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 

Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο 

ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ηεο Πξάμεο, θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο επνπηείαο ηεο Πξάμεο θαη ηεο 

ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ παξαηίζεληαη 

ζηελ παξάγξαθν 6.1 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

 

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 
 

4.1 ΣΑΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ ΔΧ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ.  
 

Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο ησλ έξγσλ ζηελ 

Πξάμε είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 Πξνδεκνζίεπζε ηεο Πξάμεο.  

 Γεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηελ Πξάμε. 

 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (έληππν ππνβνιήο) θαη θπζηθή ππνβνιή θαθέισλ 

ππνςεθηφηεηαο. 

 Δμέηαζε, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Οδεγφ. 

 Έληαμε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο αλά 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. 

 Ζιεθηξνληθή δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ζηνπο ππνςεθίνπο. 

 

4.2 ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ 
 

Γηθαηνχρνη ησλ εληζρχζεσλ κπνξνχλ λα είλαη: 

 

4.2.1. Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα (Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε 

Δηαηξία, Δηεξφξξπζκε Δηαηξία, Κνηλσλία Αζηηθνχ Γηθαίνπ) ηα νπνία: 
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 Έρνπλ, ηνπιάρηζηνλ έλαλ Κσδηθφ Αξηζκφ Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ.), απφ απηνχο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ (Δθεμήο επηιέμηκνο Κ.Α.Γ.). 

 Λεηηνπξγνχλ λφκηκα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

 Έρνπλ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ επηιέμηκνπ Κ.Α.Γ. πξηλ απφ ηελ 01/01/2010. 

 

4.2.2. Σα αλσηέξσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηελ επελδπηηθή ηνπο 

πξφηαζε, είηε κεκνλσκέλα, είηε απφ θνηλνχ, κε ηε κνξθή πλεξγαζέαο, καδί κε ηνπιάρηζηνλ 

κία (1) απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Κ.Α.Γ. 55 ά/θαη 79 ηνπ Πίλαθα 2 ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ, ε νπνία ζπζηήλεηαη κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ 

θαη ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο έληαμεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ, πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

θαησηέξσ ζηνηρεία: 

 

i. Αλαθέξεηαη, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ε απνδνρά ηεο ζχζηαζεο 

θαη ζπκκεηνράο ζηε πλεξγαζία. 

ii. Καζνξίδνληαη ηα πνζνζηΪ ζπκκεηνράο ησλ ζπκβαιιφκελσλ ζηε πλεξγαζέα.5 

iii. Καζνξίδνληαη ηα πνζνζηΪ ζπκκεηνράο ησλ ζπκβαιιφκελσλ επέ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ. 

iv. Γειψλεηαη ε απφ θνηλνχ δΫζκεπζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

επελδπηηθήο ηνπο πξφηαζεο θαη ε αλΪιεςε ηεο επζχλεο ηνπο έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, κΫρξη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνράο ηνπο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ. 

v. Οξίδεηαη φηη ε ηζρχο ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ πλεξγαζίαο ζα έρεη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ειΪρηζηε ρξνληθά δηΪξθεηα πΫληε (5) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 

vi. Οξίδεηαη ππνρξεσηηθΪ κία (1) εθ ησλ ζπκβαιιφκελσλ επηρεηξήζεσλ ησλ Κ.Α.Γ. 55 

ά 79, κε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηελ 01/01/2010, σο ν Τπεχζπλνο 

(Leader) ηεο πλεξγαζίαο. Ο Τπεχζπλνο (Leader) δηαζΫηεη ηνπιΪρηζηνλ ην 51% 

ησλ νξηδφκελσλ πνζνζηψλ ζπκκεηνράο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ θαη 

επζχλεηαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ ππνγξαθή θαη δηεθπεξαίσζε φισλ 

ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, δηθαηνινγεηηθψλ, παξαζηαηηθψλ, δειψζεσλ θ.ιπ. 

πνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

έληαμε, ηελ πινπνίεζε, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε ελέξγεηα 

                                                 
5
 Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηε πλεξγαζία δελ είλαη απαξαίηεην λα ηαπηίδνληαη κε ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
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ζρεηηθή κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πλεξγαζίαο έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, εθηφο θαη εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

vii. Γηνξίδεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ν Κνηλφο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηεο 

πλεξγαζέαο ν νπνίνο πξνέξρεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Τπεχζπλν (Leader) ηεο 

πλεξγαζίαο θαη ν νπνίνο εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή θαη δηεθπεξαίσζε φισλ 

ησλ εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, δηθαηνινγεηηθψλ, παξαζηαηηθψλ, δειψζεσλ θ.ιπ. 

πνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά κε ηελ πιήξσζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

έληαμε, ηελ πινπνίεζε, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε ελέξγεηα 

ζρεηηθή κε ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πλεξγαζίαο έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, εθηφο θαη εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

viii. Γηνξίδεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ν Αλαπιεξσηάο Κνηλφο Νφκηκνο 

Δθπξφζσπνο ηεο πλεξγαζέαο, ν νπνίνο πξνέξρεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ 

Τπεχζπλν (Leader) ηεο πλεξγαζίαο, κε ηηο ίδηεο σο άλσ εμνπζηνδνηήζεηο θαη 

αξκνδηφηεηεο. 

 

Ζ πλεξγαζέα πξΫπεη λα ιακβΪλεη θαη’ αξράλ θΪζεην ραξαθηάξα δειαδά λα 

ζπκκεηΫρνπλ ζε απηάλ κε νκνεηδεέο επηρεηξάζεηο. Χζηφζν, εέλαη απνδεθηφ ζε κέα 

πλεξγαζέα θΪζεηνπ θαη’ αξράλ ραξαθηάξα, λα ζπκκεηΫρνπλ θαη παξαπΪλσ ηεο κέαο 

νκνεηδεέο επηρεηξάζεηο (κηθηφο ραξαθηάξαο ηεο πλεξγαζέαο). ηελ ηειεπηαέα απηά 

πεξέπησζε εέλαη ππνρξεσηηθά ε ζπκκεηνρά ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) κε νκνεηδψλ 

επηρεηξάζεσλ. 

 

4.2.3. ιεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ππνβάιινπλ πξφηαζε ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Οδεγνχ κε 

ηε κνξθή ηνπ ζπλεξγαηηθνχ - εηαηξηθνχ ζρήκαηνο φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, δελ 

δχλαληαη λα ππνβάιινπλ έηεξε πξφηαζε, είηε κεκνλσκέλα, είηε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζε έηεξν ζπλεξγαηηθφ - εηαηξηθφ ζρήκα. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη απφ ηε ζπλέρεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο φια ηα επελδπηηθά ζρέδηα θαη φιεο νη επηρεηξήζεηο ή νη ζπλεξγαηηθνί - 

εηαηξηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ηα έρνπλ ππνβάιιεη. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζχζηαζεο ηεο πλεξγαζίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ θαη κέρξη ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο, ν Κνηλφο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηεο πλεξγαζίαο ππνβάιιεη 

ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 4.5.3 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 
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Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο εμεηάδεη ην αίηεκα θαη εηζεγείηαη κε 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Ζ ηξνπνπνίεζε εγθξίλεηαη κφλν κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πλεξγαζίαο απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε φξσλ ε 

νπνία αθνξά: 

 

i. ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνράο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηε πλεξγαζέα 

ii. ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνράο ησλ ζπκβαιιφκελσλ επέ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, εθηφο εάλ άιισο πξνβιέπεηαη ζην 

πιαίζην ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

iii. ηελ αληηθαηΪζηαζε ή ππνθαηΪζηαζε ησλ ζπκβαιιφκελσλ. 

iv. ηελ αληηθαηΪζηαζε ή ππνθαηΪζηαζε ηνπ Τπεπζχλνπ (Leader) ηεο πλεξγαζίαο. 

v. ηε κεέσζε ηεο ρξνληθάο δηΪξθεηαο ηζρχνο ηεο πλεξγαζίαο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κία ζπκβαιιφκελε επηρείξεζε παχζεη ηε ιεηηνπξγέα 

ηεο πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ, ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία 

αλάθηεζεο ησλ ηπρφλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη κΫρξη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνράο ηεο 

επηρεέξεζεο απηάο επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.  

 

Οη ινηπνί ζπκβαιιφκελνη δχλαληαη, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο πξνο ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ., λα ζπλερίζνπλ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ κέρξη ηνπ πνζνζηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε έλαλ απφ 

απηνχο, εθφζνλ: 

 

i. Ζ επηρείξεζε πνπ παχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δελ είλαη ν Τπεχζπλνο (Leader) ηεο πλεξγαζίαο. 

ii. Ζ ζπλέρηζε ηνπ ζρεδίνπ θξηζεί αηηηνινγεκέλα επαξθήο απφ επηρεηξεζηαθή θαη ιεηηνπξγηθή 

άπνςε, απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγξάθνπ 

4.5.3 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ.  

iii. ηε βάζε ηεο εηζήγεζεο απηήο ηξνπνπνηεζεί ε Τπνπξγηθή Απφθαζε έληαμεο ηνπ ζρεδίνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχηαη νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο αλσηέξσ φξνπο, ην επελδπηηθφ ζρέδην 

απεληάζζεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία αλάθηεζεο ησλ ηπρφλ θαηαβιεζέλησλ 

πνζψλ γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, κία ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε παχζεη ηε ιεηηνπξγέα 

ηεο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ αιιΪ πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο πεληαεηέαο 

ηζρχνο ηεο πλεξγαζέαο, εμεηάδεηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηελ Δ.Τ.ΠΟ.Σ. ε ελεξγνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο ησλ ηπρφλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο 
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επηρείξεζεο απηήο επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζρεηηθά ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη ινηπνί ζπκβαιιφκελνη δχλαληαη , θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπο πξνο ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ εθφζνλ : 

i     Ζ επηρείξεζε πνπ παχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δελ είλαη ν Τπεχζπλνο (Leader) ηεο πλεξγαζίαο. 

ii. Ζ ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ θξηζεί αηηηνινγεκέλα επαξθήο απφ επηρεηξεζηαθή θαη ιεηηνπξγηθή 

άπνςε.  

iii. ηε βάζε ηεο εηζήγεζεο απηήο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ δηαζθάιηζε  ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ – κε ηνλ πξναλαθεξζέληα ηξφπν – 

ζπλεθηηκάηαη γηα ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο αλάθηεζεο ησλ ηπρφλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ζηελ 

επηρείξεζε ε νπνία παχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ 

αιιΪ πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο πεληαεηέαο ηζρχνο ηεο πλεξγαζέαο.   

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε σο άλσ επηρείξεζε έρεη νξηζηεί σο Τπεχζπλνο (Leader) ηεο πλεξγαζίαο ή 

ζπκκεηέρεη ζηε πλεξγαζία κε πνζνζηφ επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ 

ηνπιΪρηζηνλ 40%, εμεηάδεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο ησλ θαηαβιεζέλησλ 

πνζψλ γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηαπηίδεηαη κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 

πλεξγαζία. 

 

Γηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη φινη νη ζπκβαιιφκελνη, νη νπνίνη πινπνηνχλ, ηηκνινγνχλ θαη 

εμνθινχλ ηηο δαπάλεο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην θαη ιακβάλνπλ ηελ 

αλαινγνχζα επηρνξήγεζε πνπ ζα αλαινγεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ηνλίδεηαη φηη, ηφζν ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, φζν θαη ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκβαιινκέλσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηνχ, ζα πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ελαιιαθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

4.2.4. Γελ Ϋρνπλ δηθαέσκα ππνβνιάο επελδπηηθάο πξφηαζεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνί, νη επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α., θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηνπο. 
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4.2.5. ηελ Πξάμε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ απφ κηα (1) πξφηαζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν6. 

 

4.2.6 ηελ πεξίπησζε ησλ πλεξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 4.2.2 αλσηέξσ, ην θξηηήξην έλαξμεο 

δξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηελ 01/01/2010 αξθεί λα πιεξψλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν 

(Leader) ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο. Οη ππφινηπεο ζπκβαιιφκελεο  επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

4.2.7. Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ 

ζσξεπηηθΪ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 

1) Ζ επηρεέξεζε δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Πξάμε έρνπλ νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλήθνπλ 

ζηνπο θιάδνπο (Κ.Α.Γ.) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαησηέξσ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ή 

πξφθεηηαη λα επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο7 ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο πξνηίζεληαη λα πινπνηήζνπλ επελδπηηθφ ζρέδην ην 

νπνίν: 

 

- Δκπίπηεη απνθιεηζηηθά ζηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ,  

- πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Πξάμεο (βι. παξ. 1.2 αλσηέξσ)  

- Έρεη επηθπιαρζεί ζε απηά απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ην επάγγεικά ηνπο  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε δηαζέηεη δχν ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

επηιέμηκνπο Κ.Α.Γ. (θχξην θαη δεπηεξεχνληεο) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαησηέξσ θαη κε 

έλαξμε πξηλ απφ ηελ 01.01.2010, ηφηε δχλαηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην ελέξγεηεο 

θαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο ή/ θαη ζε φινπο ηνπο επηιέμηκνπο Κ.Α.Γ. πνπ δηαζέηεη, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη πιήξε θαη επζεία αληηζηνίρηζε ησλ 

ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α.Γ. 

 

ηελ πξνηειεπηαία ζηήιε παξαηίζεηαη, φρη πεξηνξηζηηθά, ην βαζηθφ απαηηνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ, ελψ ζηελ ηειεπηαία επηρεηξείηαη, ελδεηθηηθά, ε αληηζηνίρηζε 

                                                 
6
 Με έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 01.01.2010. 

7
 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αθνξά ζε επηιέμηκνπο Κ.Α.Γ. ησλ νπνίσλ ε έλαξμε έρεη γίλεη ήδε πξηλ απφ ηελ 

01.01.2010, εθηφο εάλ άιισο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Οδεγφ. 
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ησλ επηιέμηκσλ Κ.Α.Γ. κε ηηο εηδηθέο/ελαιιαθηηθέο κνξθέο8 πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ ελφηεηα 1.2 

αλσηέξσ. 

 

Πέλαθαο 2: ΔπηιΫμηκνη Κσδηθνέ Αξηζκνέ Γξαζηεξηφηεηαο. 

Κ.Α.Γ.  Πεξηγξαθά  
Βαζηθφ απαηηνχκελν Ννκνζεηηθφ 

Πιαέζην Λεηηνπξγέαο. 

Βαζηθά 
εηδηθά/ελαιιαθηηθά 
κνξθά (ελδεηθηηθΪ) 

Αξηζκφο 
Γξαζηεξηφηεηαο: 
50 (επηιΫμηκεο νη 
θΪησζη 
ππνθαηεγνξέεο) 

ΠισηΫο κεηαθνξΫο  

50.10.12.01 
Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ 
κεηαθνξψλ επηβαηψλ κε ζαιακεγνχο-
ηνπξηζηηθά πινία κε ειιεληθή ζεκαία. 

Ν. 2743/1999 (ΦΔΚ Α’ 211/1999), 
Τ.Α. 531353/129/1977 (ΦΔΚ Β’ 

637/1977), π.δ.339/1996 (ΦΔΚ Α’ 
225/1996). 

Θαιάζζηνο 

50.10.12.03 Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θξνπαδηέξσλ. Θαιάζζηνο 

50.10.12.04 
Τπεξεζίεο ζθαθψλ εθδξνκψλ θαη 
πεξηεγήζεσο ζάιαζζαο. 

Θαιάζζηνο 

50.10.20.01 
Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επαγγεικαηηθνχ 
ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο κε πιήξσκα. 

Θαιάζζηνο 

50.10.20.03 
Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο πινίσλ 
ςπραγσγίαο (θφηεξσλ, ζαιακεγψλ, 
βελδηλαθάησλ θιπ.) κε πιήξσκα.  

Θαιάζζηνο 

50.30.12 
Τπεξεζίεο κεηαθνξάο επηβαηψλ ζε 
εζσηεξηθέο πδάηηλεο νδνχο κε 
θξνπαδηεξφπινηα. 

Θαιάζζηνο, Τπαίζξνπ 

50.30.13.01 
Τπεξεζίεο ζθαθψλ εθδξνκψλ θαη 
πεξηεγήζεσλ ζε εζσηεξηθέο πδάηηλεο 
νδνχο. 

Θαιάζζηνο, Τπαίζξνπ 

Αξηζκφο 
Γξαζηεξηφηεηαο:  
55 (επηιΫμηκεο νη 
θΪησζη 
ππνθαηεγνξέεο) 

Καηαιχκαηα   

55.10 (φιεο νη 
ππνθαηεγνξίεο) 

Ξελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα. 

Ν. 2160/1993 (ΦΔΚ Α’ 118/1993), 
π.δ. 43/2002. π.δ. 33/1979 (ΦΔΚ Α’ 

10/1979), π.δ.339/1996(ΦΔΚ Α’ 
225/1996). 

ιεο νη κνξθέο 

55.20 (φιεο νη 
ππνθαηεγνξίεο 
εμαηξνπκέλεο ηεο 
55.20.19)  

Καηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια 
θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο. 

Ν. 2160/1993 (ΦΔΚ Α’ 118/1993), 
π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000), 

π.δ.339/1996(ΦΔΚ Α’ 225/1996). 
ιεο νη κνξθέο 

55.30.11 Τπεξεζίεο θαηαζθήλσζεο (θάκπηλγθ). 
Ν. 2160/1993 (ΦΔΚ Α’ 118/1993), 
Ν. 3498/2006 (ΦΔΚ Α’ 230/2006), 
π.δ.339/1996(ΦΔΚ Α’ 225/1996). 

ιεο νη κνξθέο 

55.90.19.01 (ζε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ 
55.20.11.02 ΠΟΛ 
1086/22.06.2009). 

Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο επηπισκέλσλ 
δηακεξηζκάησλ καθξάο δηάξθεηαο, κε 
παξνρή ππεξεζηψλ πεξηπνίεζεο 
πειαηψλ. 

Ν. 2160/1993 (ΦΔΚ Α’ 118/1993), 
π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000), 

π.δ.339/1996(ΦΔΚ Α’ 225/1996). 
ιεο νη κνξθέο 

                                                 
8
 Τπελζπκίδεηαη φηη ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ δχλαηαη λα αθνξνχλ, ηφζν ζε εηδηθέο/ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

κνξθέο νη νπνίεο πηζαλψο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαθξίζεηο – ηαμηλνκήζεηο ηεο ελφηεηαο 1.2 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ, φζν θαη ζε 
ζπλδπαζκφ ησλ επηκέξνπο εηδηθψλ/ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ αλσηέξσ ηαμηλφκεζή ηνπο. 
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Αξηζκφο 
Γξαζηεξηφηεηαο: 
56 (επηιΫμηκεο νη 
θΪησζη 
ππνθαηεγνξέεο) 

Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηέαζεο  

56.10.11.02  
Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ κέζα ζε 
μελνδνρείν χπλνπ. 

Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α’ 114/2006), 
Π.Γ. 552/1989, Τ.Α. ΑΗβ/8577/1983 

(ΦΔΚ Β’ 526/1983). 

Γαζηξνλνκηθφο 

56.10.11.03 

Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ 
εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, 
ςεζηαξηά, κε δσληαλή κνπζηθή απφ 
νξρήζηξα ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ νξγάλσλ 
(πνπ ππάγεηαη ζηελ 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΔΚ 
Β’ 932) απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 
θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε 
θνξά) 

Γαζηξνλνκηθφο 

56.10.11.04 

Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ 
εζηηαηφξην ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, 
ςεζηαξηά, ρσξίο δσληαλή κνπζηθή ή κε 
νξρήζηξα ιηγφηεξε ησλ ηξηψλ νξγάλσλ 
(πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ 
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΔΚ 
Β’ 932) απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 
θαη Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη θάζε 
θνξά), κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο. 

Γαζηξνλνκηθφο 

56.10.11.06 
Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ 
θέληξν δηαζθέδαζεο – θνζκηθή ηαβέξλα. 

Γαζηξνλνκηθφο 

56.10.11.07 

Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ απφ 
νηλεζηηαηφξην ή νηλνκαγεηξείν 
(νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο 
πξνζσπηθφ). 

Γαζηξνλνκηθφο 

56.10.11.10 

Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη 
πνηψλ απφ νπδεξί, κεδεδνπσιείν, 
ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν κε παξνρή 
ζεξβηξίζκαηνο. 

Γαζηξνλνκηθφο 

56.30.10.13 
Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ κπαξ 
μελνδνρείσλ. 

Γαζηξνλνκηθφο 

56.30.10.14 
Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ 
παξαδνζηαθφ θαθελείν. 

Γαζηξνλνκηθφο 

Αξηζκφο 
Γξαζηεξηφηεηαο: 
77 (επηιΫμηκεο νη 
θΪησζη 
ππνθαηεγνξέεο) 

Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθέαζεο θαη εθκέζζσζεο  

77.21.10.01 
Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αεξφζηαησλ, 
αλεκνπιάλσλ, αησξφπηεξσλ θαη 
πεδαιηνχρσλ. 

Ν. 1127/1972 (ΦΔΚ Α’ 48/1972), 
Τ.Α. Γ2/Γ/15184/5191 (ΦΔΚ Β΄ 

548/2002), Καλνληζκφο ΤΠΑ 
Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ 

Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ (ΤΠΑΜ) 
(ΦΔΚ Β’ 1068/2006), Καλνληζκφο 

ΤΠΑ ππ’ αξηζ. 
Γ/Γ2/7259/2071/01.03.2006 (ΦΔΚ 

Β’ 309/2006). 

Αζιεηηθφο, Τπαίζξνπ 

77.21.10.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο αιφγσλ ηππαζίαο. 
Ν. 2725/1999 (ΦΔΚ Α’ 121/1999), 

π.δ. 219/2006 (ΦΔΚ Α’ 221). 
Αζιεηηθφο, Τπαίζξνπ 

77.21.10.04 
Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ 
ζαιάζζησλ ζπνξ (θπκαηνζαλίδσλ, ζθη, 
ιέκβσλ θ.ιπ.). 

π.δ. 219/2006 (ΦΔΚ Α’ 221), Τ.Α. 
3131/1.03.1999 (ΦΔΚ Β’ 444/1999). 

Αζιεηηθφο, Θαιάζζηνο 

77.21.10.05 
Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ 
ρηνλνδξνκηθψλ αζιεκάησλ. 

π.δ. 219/2006 (ΦΔΚ Α’ 221), Τ.Α. 
16274/02.05.2008 (ΦΔΚ Β’ 

896/2008). 
Αζιεηηθφο, Τπαίζξνπ 
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77.21.10.07 
Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο πινίσλ 
ςπραγσγίαο (θφηεξσλ, ζαιακεγψλ, 
βελδηλαθάησλ, θιπ.). 

Ν. 2743/1999 (ΦΔΚ Α’ 211/1999), 
Τ.Α. 531353/129/1977 (ΦΔΚ Β’ 

637/1977). 
Θαιάζζηνο, Αζιεηηθφο 

77.21.10.08 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο πνδειάησλ. 
ΑΣΓ 1023/2/34α/1994 (ΦΔΚ Β’ 

178/1994), Γηφξζσζε θάικαηνο 
ΦΔΚ Β’ 334/1994). 

Αζιεηηθφο, Τπαίζξνπ 

77.21.10.09 
Τπεξεζίεο κίζζσζεο αζιεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ. 

π.δ. 219/2006 (ΦΔΚ Α’ 221). 
Αζιεηηθφο, Θαιάζζηνο, 

Τπαίζξνπ 

77.34.10.02 
Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ηνπξηζηηθνχ 
ζθάθνπο ρσξίο πιήξσκα. 

Ν. 2743/1999 (ΦΔΚ Α’ 211/1999), 
Τ.Α. 531353/129/1977 (ΦΔΚ Β’ 

637/1977). 
Θαιάζζηνο 

Αξηζκφο 
Γξαζηεξηφηεηαο: 
79 (επηιΫμηκεο νη 
θΪησζη 
ππνθαηεγνξέεο) 

Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξεέσλ, γξαθεέσλ, νξγαλσκΫλσλ 
ηαμηδηψλ θαη ππεξεζηψλ θξαηάζεσλ θαη ζπλαθεέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

79.1 (φιεο νη 
ππνθαηεγνξίεο) 

Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ 
πξαθηνξείσλ θαη γξαθείσλ 
νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ. 

Ν. 393/1976 (ΦΔΚ Α’ 199/1976), Ν. 
2160/1993 (ΦΔΚ Α’ 118/1993), 

π.δ.339/1996 (ΦΔΚ Α’225/1996) 
ιεο νη κνξθέο 

79.90.39  

Τπεξεζίεο θξαηήζεσλ γηα εηζηηήξηα 
εθδειψζεσλ, ππεξεζίεο ςπραγσγίαο θαη 
αλαςπρήο θαη άιιεο ππεξεζίεο 
θξαηήζεσλ. 

Ν. 393/1976 (ΦΔΚ Α’ 199/1976), Ν. 
2160/1993 (Α’ 118/1993 

π.δ.339/1996 (ΦΔΚ Α’225/1996). 
ιεο νη κνξθέο 

Αξηζκφο 
Γξαζηεξηφηεηαο: 
82 (επηιΫμηκεο νη 
θΪησζη 
ππνθαηεγνξέεο) 

ΟξγΪλσζε ζπλεδξέσλ θαη εκπνξηθψλ εθζΫζεσλ  

82.30.11.02 Τπεξεζίεο νξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ιεο νη κνξθέο 

Αξηζκφο 
Γξαζηεξηφηεηαο: 
85 (επηιΫμηκεο 
κφλν  νη θΪησζη 
ππνθαηεγνξέεο) 

Δθπαέδεπζε  

85.51.10.02 Τπεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ. 
Ν. 2725/1999 (ΦΔΚ Α’ 121/1999), 
π.δ. 219/2006 (ΦΔΚ Α’ 221), Τ.Α. 

3131/1.03.1999 (ΦΔΚ Β’ 444/1999). 
Αζιεηηθφο, Θαιάζζηνο 

85.51.10.03 Τπεξεζίεο εθκάζεζεο θαηαδχζεσλ. 
Ν. 3409/2005 (ΦΔΚ Α’ 273/2005), 

Τ.Α. 2123/02/2006 (ΦΔΚ Β’ 
449/13.04.2006). 

Αζιεηηθφο, Θαιάζζηνο 

85.51.10.08 Τπεξεζίεο ζρνιήο ηππαζίαο. 
Ν. 2725/1999 (ΦΔΚ Α’ 121/1999), 

π.δ. 219/2006 (ΦΔΚ Α’ 221). 
Αζιεηηθφο, Τπαίζξνπ 

Αξηζκφο 
Γξαζηεξηφηεηαο: 
93 (επηιΫμηκεο 
κφλν νη θΪησζη 
ππνθαηεγνξέεο) 

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθΫδαζεο θαη ςπραγσγέαο.  

93.21.10.01 Τπεξεζίεο water - park. Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α’ 114/2006).  Αζιεηηθφο 

93.29.11.04 
Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ 
ζάιαζζαο (ζαιάζζησλ πνδειάησλ, θαλφ 
θαη παξφκνησλ εηδψλ αλαςπρήο). 

Τ.Α. 3131/01.03.1999 (ΦΔΚ Β’ 
444/1999). 

Αζιεηηθφο, Θαιάζζηνο 
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93.29.11.06 Τπεξεζίεο πάξθνπ αλαςπρήο Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α’ 114/2006)
 9
.  

Αζιεηηθφο, Θαιάζζηνο, 
Τπαίζξνπ 

 

Γηα ηνλ έιεγρν θάιπςεο ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ εμεηάδνληαη νη επηιέμηκνη Κ.Α.Γ. βάζεη ηεο 

Βεβαίσζεο Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη νη κεηαβνιέο ηνπο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010.10 

 

Α. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 56, είλαη επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδόηεζε ππό ηελ πξνϋπόζεζε (όξν) 

όηη: 

 

i. Έρνπλ ήδε απνθηήζεη ην Δηδηθό Σήκα Πνηόηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα ηνπ Δ.Ο.Τ11., ην 

νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο 

νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 

ή 

ii. Απνθηνύλ θαη θαηαζέηνπλ ην αλσηέξσ ζήκα ελ ηζρύ, ην αξγόηεξν έσο θαη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 6.2 θαησηέξσ.  

 

Από ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε εμαηξνύληαη νη Κ.Α.Γ. 56.30.10.13  θαη 56.30.10.14. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ελόηεηα 4.3.1 ηνπ παξόληνο νδεγνύ, είλαη 

επηιέμηκεο θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ εζηίαζεο (Κ.Α.Γ: 56.10.11.02, 56.30.10.13) 

εληόο ησλ ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ κε Κ.Α.Γ. 55.10, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ελ ιόγσ εγθαηαζηάζεηο 

ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 θαησηέξσ, έρνπλ ην ίδην Α.Φ.Μ. κε ηελ αηηνύζα 

επηρείξεζε θαη δελ ηεινύλ ή δελ πξόθεηηαη λα ηειέζνπλ, ππό θαζεζηώο ζύκβαζεο κίζζσζεο, 

παξαρώξεζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο, γηα όιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηήξεζεο ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ δηθαηνύρνπ, κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 7. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιόγσ εγθαηαζηάζεηο ηεινύλ ππό θαζεζηώο ζύκβαζεο κίζζσζεο, 

παξαρώξεζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο, ηόηε ην επελδπηηθό ζρέδην ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

κε ηνπο Κ.Α.Γ: 56.10.11.02 ή 56.30.10.13.. 

 

Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  ΓΔΝ είλαη επηιέμηκεο νη παξαθάησ θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ηνπ Κ.Α.Γ. 56: 

  

 Fast Food 

                                                 
9
 Γηα ηα ζεκαηηθά πάξθα, σο εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Τ.Α. 9949/2010 (ΦΔΚ Β’ 1293) 

θαη 16793/23.09.2009 (ΦΔΚ Β’ 2086). 
10

 Καζνξηζκφο λέαο Δζληθήο Ολνκαηνινγίαο Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Κ.Α.Γ. 2008), Τ.Α. 1100330/1954/ΓΜ (ΦΔΚ 2149/Β/2008), 
φπσο ηζρχεη -παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 2 ηνπ Οδεγνχ. 
11

 χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ Α’ 199) φπσο ηζρχεη, θαη ηελ ππ’ αξηζ. Σ4333/08.08.2001 

απφθαζε (ΦΔΚ Β’ 22.08.2001) φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. Σ/14703/27.11.2003 (ΦΔΚ Β’ 1848), 4568/06.07.2004 (ΦΔΚ Β’ 
1046) θαη 3569/21.03.2006 (ΦΔΚ Β’ 397) θαη εθάζηνηε ηζρχεη. 
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 Catering 

 Snack-Bar (εθηόο ηνπ Κ.Α.Γ. 56.30.10.13).  

 Καληίλεο  

 Πηηζαξίεο  

 

Β. Οη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ελόηεηα 4.3.1 ηνπ παξόληνο νδεγνύ, είλαη επηιέμηκεο θαη γηα 

ηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο ησλ ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ ηνπ Κ.Α.Γ. 55.10, εθόζνλ 

νη εγθαηαζηάζεηο απηέο : 

- Δληάζζνληαη ζηηο παξνρέο (facilities – amenities) ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο 

- Γελ ηεινύλ ή δελ πξόθεηηαη λα ηειέζνπλ ππό θαζεζηώο ζύκβαζεο κίζζσζεο, παξαρώξεζεο ή 

άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο 

 

2) Ζ επηρεέξεζε ιεηηνπξγεέ λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 

λφκν Ϊδεηεο ιεηηνπξγέαο ά / θαη Ϊδεηεο Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο. 

 

Α. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ θαιχπηεηαη κε Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο (ΔΛ) ηνπ 

ΔΟΣ, πξνζθνκίδεηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηα θαηά πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθά, 

βεβαηψζεηο θαη ινηπά έγγξαθα, πνπ πξνβιέπνληαη κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (π.ρ. 

πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο, πγηεηλήο, πηεηηθήο ηθαλφηεηαο, βεβαηψζεηο εγγξαθήο ζε επηκειεηήξηα, 

θ.ιπ.). Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο έρεη ιήμεη ή βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

αλαλέσζεο, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αίηεζε/εηο έθδνζεο λέαο άδεηαο ή ηελ αίηεζε/εηο 

αλαλέσζεο, ε/νη νπνία/εο ζα πξέπεη λα έρεη/νπλ ππνβιεζεί, ζε θάζε πεξίπησζε, φρη αξγφηεξα 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. Πξνθεηκέλνπ δε γηα ηελ έληαμε 

ηνπ ζρεδίνπ ζηελ πξάμε, ε λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαη πξνζθνκηζζεί 

πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Β. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο θαιχπηεηαη κε Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο (ΔΛ) ηνπ 

ΔΟΣ, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

i. Οη επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην Δηδηθφ άκα 

Λεηηνπξγέαο, φπσο νξίδεηαη κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν. 3498/2006 (ΦΔΚ 230/Α’) «Αλάπηπμε 

ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα ππεξεζία 

(Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ ηνπ Δ.Ο.Σ.).12 ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε ηνπ Δ..Λ. δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία πθίζηαηαη ππνρξέσζε 

                                                 
12

 Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηελ πξνβιεπφκελε αίηεζε ρνξήγεζεο ηνπ Δ..Λ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 
3766/2009 (Φ.Δ.Κ. 102/Α’/01.07.2009) «Λεηηνπξγηθή ηαθηνπνίεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κπνξνχλ λα απνηεινχλ επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο 
αξθεί είηε λα ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ην λέν ζήκα κε ην ζχλνιν ηεο δπλακηθφηεηαο είηε λα έρνπλ ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε κε πιήξε θάθειν. 
ηε δεχηεξε πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ ηνπ Δ.Ο.Σ. πνπ λα πηζηνπνηεί 
φηη ε αίηεζε έρεη ππνβιεζεί θαη ν θάθεινο είλαη πιήξεο δηθαηνινγεηηθψλ. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο 
θαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ ζρεδίνπ είλαη απαξαίηεην λα ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ην λέν Δ..Λ. 
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αλαλέσζεο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 

εγθαηάζηαζεο, έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ φπνπ απηή απαηηείηαη, βεβαίσζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θ.ιπ.), δε βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή 

ηεο πξφηαζεο, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο αλαλέσζεο 

ηνπ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθνχ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα 

ππεξεζία, ζε θάζε πεξίπησζε, φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. Με ηε ρνξήγεζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ε επηρείξεζε νθείιεη λα ην 

πξνζθνκίζεη άκεζα θαη νπσζδήπνηε φρη αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 

νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, άιισο ε επέλδπζε απεληάζζεηαη θαη επηζηξέθεηαη εληφθσο ην 

ζχλνιν ηεο ηπρφλ θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

ii. Οη επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θσηναληίγξαθα ησλ 

αδεηψλ/ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. Γηα ηηο, κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ππφ 

έθδνζε ή αλαλέσζε, άδεηεο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο δελ 

ηεινχλ ή δελ πξφθεηηαη λα ηειέζνπλ ππφ θαζεζηψο κίζζσζεο, παξαρψξεζεο ή άιιεο 

αλάινγεο θαηάζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη θσηναληίγξαθν ηεο αίηεζεο έθδνζεο/αλαλέσζεο, ε 

νπνία έρεη ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά, φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, 

είλαη απαξαίηεην λα πξνζθνκηζηνχλ ελ ηζρχ νη πξνβιεπφκελεο άδεηεο, άιισο ε επέλδπζε 

απεληάζζεηαη θαη επηζηξέθεηαη εληφθσο ην ζχλνιν ηεο ηπρφλ θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο ηεινχλ ππφ θαζεζηψο 

ζχκβαζεο κίζζσζεο, παξαρψξεζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο, ηφηε εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.Α. αλσηέξσ. 

iii. Οη επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 79 ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην Δηδηθφ άκα 

Λεηηνπξγέαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2160/1993 (ΦΔΚ Α’ 118), φπσο ηζρχεη. 

iv. Οη επηιΫμηκεο επηρεηξάζεηο πνπ δηαζΫηνπλ, κηζζψλνπλ ά εθκεηαιιεχνληαη εηδηθΫο 

ηνπξηζηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην Δηδηθφ άκα Λεηηνπξγέαο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2160/1993 (ΦΔΚ Α’ 118), φπσο ηζρχεη. 

 

Γ. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (Α θαη Β), νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ ή πξφθεηηαη λα αζθήζνπλ 

ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα/ηεο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο εηδηθέο άδεηεο ή /θαη 

ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ, φπνπ απηφ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο (π.ρ. άδεηα ρεηξηζηψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ, άδεηα ρεηξηζηψλ Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ 

Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ, άδεηα εθκίζζσζεο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο αζιεηηθψλ ζρνιψλ, άδεηεο μελαγψλ, εθπαηδεπηψλ θ.ιπ.).  

Γ. Δπηπξφζζεηα, νη επηρεηξήζεηο πνπ ππνβάιινπλ πξφηαζε δεζκεχνληαη φηη ην θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (Δθπξφζσπνο/νη), κε ηηο θαηά πεξίπησζε εηδηθέο άδεηεο άζθεζεο 
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επαγγέικαηνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζα δηαηίζεηαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο/σλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο.13 

 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ θαη γηα φιεο αλεμαηξέησο ηηο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο ππνβάιινπλ ηελ πξφηαζή ηνπο κε ηε κνξθή πλεξγαζίαο. 

 

3) Ζ επηρεέξεζε εέλαη πθηζηΪκελε κε εκεξνκελέα Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο πξηλ απφ ηελ 

01.01.2010. 

Γηα ηνλ έιεγρν θάιπςεο ηεο παξνχζαο πξνυπφζεζεο, εμεηάδεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ επηιέμηκνπ Κ.Α.Γ., φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή Βεβαίσζε Έλαξμεο 

Γξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ, θαζψο θαη ην έηνο έθδνζεο ησλ, θαηά πεξίπησζε, απαξαίηεησλ 

αδεηψλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη ε, θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή, λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ζ πεξίπησζε απηή δελ απνθιείεη εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ κεηαβίβαζε, 

απνξξφθεζε, ζπγρψλεπζε ή ηπρφλ κεηαηξνπέο ηνπο, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελέξγεηεο 

απηέο έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ 01.01.2010. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ είλαη απαξαίηεηε 

ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ, θαηά πεξίπησζε, ηε ζπλέρηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ηδησηηθά έγγξαθα, ηξνπνπνηήζεηο 

θαηαζηαηηθψλ, απνθάζεηο Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, εγγξαθέο ζην βηβιίν 

κεηφρσλ, απνδεηθηηθά θαηαβνιήο θφξνπ θ.ιπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην επελδπηηθφ ζρέδην ππνβάιιεηαη απφ πλεξγαζία επηρεηξήζεσλ, ε 

ππνρξέσζε ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ αξθεί λα πιεξψλεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν (Leader) ηνπ 

ζπλεξγαηηθνχ ζρήκαηνο. Οη ππφινηπεο ζπκβαιιφκελεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ θάλεη 

έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

4) Ζ Δπηρεέξεζε δελ Ϋρεη απνθηάζεη Ϋλλνκν δηθαέσκα ιάςεο ελέζρπζεο θαηΪ ηα ηειεπηαέα 

ηξέα νηθνλνκηθΪ Ϋηε (ηξΫρνλ νηθνλνκηθφ Ϋηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθΪ Ϋηε) απφ 

πξνγξΪκκαηα θαη δξΪζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εκπέπηνπλ ζηνλ θαλφλα De Minimis ηα 

νπνέα αζξνηζηηθΪ καδέ κε ηελ αηηνχκελε επηρνξάγεζε ππεξβαέλνπλ ηα 200.000 επξψ. 

 

Ζ επηρείξεζε ζα δειψλεη ζην έληππν ππνβνιήο, θαζψο θαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4.4.2, ζεκείν 12 (Β2) ηνπ παξφληνο Οδεγνχ, ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ ή 

πινπνηνχληαη βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ Δ.Δ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο, ζηα νπνία ε 

                                                 
13

 Ζ αληηθαηάζηαζε ή ππνθαηάζηαζε ησλ Δθπξνζψπσλ είλαη δπλαηή κφλν εθφζνλ ν Δθπξφζσπνο έρεη ηα ίδηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 
πξνζφληα κε απηφλ πνπ αληηθαζηζηά ή ππνθαζηζηά. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά ηφζν ζην κφληκν φζν θαη ζην έθηαθην θαη επνρηθφ 
πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ζην πξνζσπηθφ ην νπνίν δελ έρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 
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επηρείξεζε, θαζψο θαη νη ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδφκελεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, έρνπλ απνθηήζεη 

έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο θξαηηθήο ελίζρπζεο (επηρνξήγεζε), θαηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε 

(ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε) απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο.  

 

Γηα ηηο απαηηήζεηο ειέγρνπ ηεο παξνχζαο πξνυπφζεζεο ηήξεζεο ηνπ θαλφλα de minimis, δειαδή κε 

ππέξβαζεο ησλ ζρεηηθψλ νξίσλ, ζπλππνινγίδεηαη ζηε ζψξεπζε εληζρχζεσλ θαη ν δαλεηζκφο κε ηελ 

εγγχεζε θαη επηδφηεζε επηηνθίνπ απφ ην Διιεληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 

(Δ.Σ.Δ.ΑΝ, ηέσο ΣΔΜΠΜΔ), βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ Δ.Δ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο. Γηα ην ιφγν 

απηφ εθηζηΪηαη ε πξνζνρά ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ γηα ηελ ηάξεζε ηνπ θαλφλα De Minimis, 

δειαδά ηε κε ππΫξβαζε ησλ ζρεηηθψλ νξέσλ, θαζψο ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηεο εγγχεζεο θαη ηεο 

επηδφηεζε δαλείνπ, πνπ δφζεθε ζηελ επηρείξεζε απφ ην Δ.Σ.Δ.ΑΝ. - ηέσο ΣΔΜΠΜΔ), 

ζπλππνινγίδεηαη ζηε ζψξεπζε εληζρχζεσλ. 

 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο 

ήζζνλνο ζεκαζίαο «Όηαλ ην ζπλνιηθό πνζό ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη βάζεη ελόο κέηξνπ 

ελίζρπζεο ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ αλώηαην όξην, ην ελ ιόγσ πνζό ελίζρπζεο δελ κπνξεί λα 

ππαρζεί ζην επεξγέηεκα ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, νύηε πξνο ην κέξνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 

αλώηαην όξην. Σηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ελίζρπζεο νύηε θαηά ηνλ ρξόλν ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο 

νύηε ζε νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ρξνληθό ζεκείν». 

 

5) Ζ επηρεέξεζε δελ Ϋρεη απνθηάζεη Ϋλλνκν δηθαέσκα ιάςεο απφ Ϊιιεο θξαηηθΫο εληζρχζεηο 

γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο αλ απφ ηε ζψξεπζε κε εληζρχζεηο άζζνλνο ζεκαζέαο 

πξνθχπηεη Ϋληαζε ελέζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηάλ πνπ θαζνξέδεηαη κε βΪζε ζπγθεθξηκΫλα 

δεδνκΫλα εθΪζηεο πεξέπησζεο ζε Καλνληζκφ πεξέ απαιιαγάο θαηΪ θαηεγνξέα ά απφθαζε 

πνπ Ϋρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπά. 

 

Ζ επηρείξεζε ζα δειψλεη ζην έληππν ππνβνιήο, θαζψο θαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4.4.2, ζεκείν 12 (Β3) ηνπ παξφληνο Οδεγνχ, ηφζν ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

πινπνηήζεθαλ ή πινπνηνχληαη βάζεη άιισλ θαζεζηψησλ ελίζρπζεο, ζηα νπνία ε επηρείξεζε, θαζψο 

θαη νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο απνηειεί εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα φπσο ζπλδεδεκέλεο ή 

ζπλεξγαδφκελεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, έρνπλ απνθηήζεη έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο θξαηηθήο 

ελίζρπζεο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα 

νηθνλνκηθά έηε) απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο. 
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Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ νη πξνυπνζέζεηο (4) θαη (5), ε αηηνχζα ηελ επηρνξήγεζε επηρείξεζε 

ππνρξενχηαη λα δειψζεη επηπξφζζεηα: 

 

A. Με πνηεο άιιεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγεί σο «εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα». Κξηηήξηα ηα νπνία 

ζπλεγνξνχλ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο επηρείξεζεο σο «εληαέαο νηθνλνκηθάο κνλΪδαο» 

απνηεινχλ ελδεηθηηθά14: 

 

i. Ζ χπαξμε κηαο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο.  

ii. Ζ χπαξμε κφληκεο θαη εληαίαο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζηξαηεγηθήο. 

iii. Ζ πηνζέηεζε ηεο δνκήο κηαο εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζε δχν ρξεκαηηζηήξηα. 

iv. Ζ εζσηεξηθή αληηζηάζκηζε θεξδψλ θαη δεκηψλ ή ε δηαλνκή ησλ εζφδσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ.  

v. Ζ απφ θνηλνχ επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ε θαηαλνκή ησλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ κεηαμχ 

ηνπο.  

vi. Οη ακνηβαίεο ζπκκεηνρέο ζην θεθάιαην κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα. 

vii. Ζ ζρέζε ηεο αηηνχζαο κε άιιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο ζπλδεδεκέλεο 

ή ζπλεξγαδφκελεο κε απηήλ.15 

 

Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία, ηφζν κεκνλσκέλα, φζν θαη ζπλδπαζηηθά ζα θξηζνχλ καδί κε φιεο ηηο 

ζρεηηθέο πξαγκαηηθέο θαη λνκηθέο ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε ή κε ηνπ εληαίνπ 

νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ησλ εμεηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

B. Σν χςνο ησλ εληζρχζεσλ γηα ηηο νπνίεο ηφζν ε αηηνχζα, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ καδί κε απηήλ σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη 

ζπλδεδεκέλεο θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξήζεηο), έρνπλ απνθηήζεη έλλνκν 

δηθαίσκα ιήςεο  θαηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν 

πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε) απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζην πιαίζην ηεο 

Πξάμεο, βάζεη θαζεζηψηνο πνπ εκπίπηεη ζηνλ θαλφλα De Minimis γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε ή 

βάζεη νηνπδήπνηε άιινπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δήισζε ησλ αλσηέξσ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο απαηηήζεηο ειέγρνπ ηεο 

ζψξεπζεο ησλ αηηνχκελσλ εληζρχζεσλ θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ κεζαίσλ, 

κηθξνκεζαίσλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

6)  Ζ Δπηρεέξεζε δελ εέλαη πξνβιεκαηηθά  

                                                 
14

 Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο εληαίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο βι. Παξάξηεκα 3 «Κσδηθνπνηεκέλε 
αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα δηθαηνδνζίαο βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ (EΚ) αξηζ. 139/2004 γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξώζεσλ κεηαμύ 
επηρεηξήζεσλ» (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. C95 ηεο 16.04.2009) θαη ηδηαίηεξα ηελ παξάγξαθν Β.Η. 
15

 Ο νξηζκφο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 6. 
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Ζ Δπηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο ζην 

Παξάξηεκα 5 «Απφζπαζκα ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο – Οξηζκφο 

πξνβιεκαηηθήο Δπηρείξεζεο (2004/C/244/02)”, θαηά ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο 

πξφηαζεο. 

 

7) Γελ εθθξεκεέ ζε βΪξνο ηεο επηρεέξεζεο δηαδηθαζέα αλΪθηεζεο, κΫξνπο ά φινπ, 

ρνξεγεζεέζαο ελέζρπζεο,  

 

Γελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο δηαδηθαζία αλάθηεζεο, κέξνπο ή φινπ, ρνξεγεζείζαο 

ελίζρπζεο, αλεμαξηήησο ηνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ απηή ρνξεγήζεθε 

θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο απηήο. 

 

8) ΚΪζε επηρεέξεζε Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ππνβΪιιεη κέα κφλν πξφηαζε θαη Ϋρεη θαηαζΫζεη ην 

ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξΪγξαθν 4.4.2 ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ. 

 
ε πεξίπησζε ππνβνιήο απφ ηνλ ίδην θνξέα (επηρείξεζε), πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο πξνηάζεσλ ζην 

πιαίζην ηεο Πξάμεο, είηε κεκνλσκέλα είηε δηά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζπλεξγαηηθφ εηαηξηθφ ζρήκα, 

απνξξίπηνληαη εμ΄νινθιήξνπ φιεο νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη απνθιείεηαη ε εθ λένπ 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο.  

 

Καη’ εμαίξεζε, γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Κ.Α.Γ. 55 θαη 79, ζε πεξίπησζε πνπ ζηνλ ίδην Αξηζκφ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Δηδηθά ήκαηα Λεηηνπξγίαο , ηφηε ζην 

πιαίζην ηνπ παξφληνο Οδεγνχ: 

 

1. Ο ελδηαθεξφκελνο επελδπηήο δχλαηαη λα ππνβάιιεη έλα εληαίν επελδπηηθφ ζρέδην, 

πξνβιέπνληαο ελέξγεηεο πνπ ελδερνκέλσο αληηζηνηρνχλ θαη ζηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ Δηδηθά ήκαηα Λεηηνπξγίαο. 

 

2. Ο ελδηαθεξφκελνο επελδπηήο δχλαηαη λα ππνβάιιεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ζρέδηα, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε επελδπηηθφ ζρέδην αληηζηνηρεί ζε έλα Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο 

θαζψο θαη φηη αζξνηζηηθά δε ζρεκαηίδεηαη ζψξεπζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δ.Δ. 

1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 

ηεο πλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

 

Ζ παξαπάλσ δπλαηφηεηα δελ ηζρχεη γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ππνρξενχληαη ζηελ 

έθδνζε Δηδηθνχ ήκαηνο Λεηηνπξγίαο (Δ..Λ.) θαη ππνβάιινπλ ηελ πξφηαζή ηνπο κε ηε κνξθή 

πλεξγαζίαο.  
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9) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ δελ πξΫπεη λα 

ππεξβαέλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ / αθαζΪξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρεέξεζεο θαηΪ ηελ 

ηειεπηαέα ρξάζε.  

 

Σα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ απφ λφκηκα απνδεηθηηθά ηνπ έηνπο 2010. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν απφ 1/1/2010 έσο 30/06/2010 δελ ππνρξενχληαλ ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαγσγή ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηα 

ηεθκαξηά εηζνδήκαηα ρσξίο παηδηά, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απφθαζε 16 ΠΟΛ. 1146/30.11.09 πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2010 έσο 30/06/2010. Ζ αλαγσγή γίλεηαη κε ηε δηαίξεζε ησλ 

δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2010 έσο 30/06/2010 κε ην ζπληειεζηή 0,32. Γηα ηελ 

πεξίνδν απφ 1/7/2010 έσο 31/7/2010 , ηα αθαζάξηζηα έζνδα πξνζδηνξίδνληαη βάζεη ηνπ ΚΒ φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ απφθαζε 17 ΠΟΛ. 1091/2010 

 

Γηα ηα ζπλεξγαηηθά-εηαηξηθά ζρήκαηα κε ηε κνξθή ηεο πλεξγαζίαο, ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ/αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ έηνπο 2010 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πλεξγαζία. Ο κέζνο φξνο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ/αθαζάξηζησλ εζφδσλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. 

 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55, ζε πεξίπησζε πνπ θάησ απφ ηνλ ίδην Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαηαιχκαηα κε ηα αλάινγα Δηδηθά ήκαηα 

Λεηηνπξγίαο, ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο επελδπηήο δχλαηαη λα ππνβάιιεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

επελδπηηθά ζρέδηα ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Οδεγνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε επελδπηηθφ 

ζρέδην αληηζηνηρεί ζε έλα Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ην χςνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ δελ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ / 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ην έηνο 2010. 

 

Ζ παξαπάλσ δπλαηφηεηα δελ ηζρχεη γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ππνβάιινπλ ηελ πξφηαζή 

ηνπο κε ηε κνξθή πλεξγαζίαο. 

 

10)  Ζ επηρεέξεζε δελ εκπέπηεη ζηα θξηηάξηα δηαρσξηζκνχ πξΪμεσλ ησλ Σακεέσλ ΔΣΠΑ, 

ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο) θαη ΔΣΑ (Δπξσπατθφ Σακεέν 

Αιηεέαο), φπσο απηΪ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζην ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»18. 

 

                                                 
16

 Ζ απφθαζε ΠΟΛ 1146/30.11.09 παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 7. 
17

 Ζ απφθαζε ΠΟΛ 1091/14.06.10 παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 7 
18

 Σα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα 4. 
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Δπηρεηξήζεηο εκπίπηνπζεο ζηα θξηηήξηα απηά, ρξεκαηνδνηνχληαη, ζηελ παξνχζα θάζε, 

απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηελ πινπνίεζε φηη 

εληάρζεθε ζηελ παξνχζα Πξάμε σο δηθαηνχρνο, επηρείξεζε πνπ εκπίπηεη ζηα σο άλσ θξηηήξηα 

δηαρσξηζκνχ, ην έξγν ζα απεληαρζεί θαη ε ηπρφλ ρνξεγεζείζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη 

λα επηζηξαθεί εληφθσο. 

 
4.3. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΥΔΓΗΧΝ  

 

Κάζε επηρείξεζε πνπ είλαη επηιέμηκε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.2 θαη επηζπκεί λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» έρεη δηθαίσκα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 4.2.7, ζεκεία (8) θαη (9) αλσηέξσ, λα ππνβάιεη, λα ηεο εγθξηζεί θαη λα πινπνηήζεη Ϋλα 

(1) κφλν επελδπηηθφ ζρΫδην. 

 
4.3.1. Δπηιεμηκφηεηα ελεξγεηψλ 
 

Κάζε επηρείξεζε πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ Πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» κπνξεί λα ππνβάιεη 

επελδπηηθή πξφηαζε ζχκθσλα κε ην θαησηέξσ πιαίζην επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ. Οη επηιέμηκεο 

ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε θαηεγνξία είλαη ελδεηθηηθΫο θαη πξΫπεη λα ζπλδΫνληαη κε 

ηελ Ϊζθεζε ηεο ελαιιαθηηθάο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

Καηεγνξέα 1: Δμνπιηζκφο 

 

1.1. Δηδηθφο εμνπιηζκφο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ είδε εμνπιηζκνχ: ηακαηηθφο, 

θαηαζθελσηηθφο, αζιεηηθφο, ηππαζίαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά ίππσλ φρη 

φλσλ θαη εκηφλσλ), ηνμνβνιίαο, νξεηβαηηθφο, πνδειαζίαο, rafting, θαλψ-θαγηάθ, 

ζαιαζζίσλ αζιεκάησλ, θαηαδχζεσλ, πισηήο πεξηήγεζεο, ηζηηνπινΐαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εμαξηηζκνχ θαη ηεο ηζηηνθνξίαο ησλ ζθαθψλ), 

εμνπιηζκφο νκάδσλ δηάζσζεο, γαζηξνλνκίαο, beach soccer, beach volley θ.ιπ. 

1.2. πκβαηηθά ή/θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα 

επαγγεικαηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο γηα ηε κεηαθνξά αηφκσλ, απνιχησο 

απαξαίηεησλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο (κέγηζηνο 

πξνυπνινγηζκφο έσο €60.000,00 θαη κέρξη πνζνζηνχ 15% επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηιεμηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο είλαη ε θαηαρψξηζε ηνπ ρεξζαίνπ 

κέζνπ κε ειιεληθέο πηλαθίδεο (εθφζνλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο). 
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1.3. πκβαηηθά ή/θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πισηά κεηαθνξηθά κέζα 

επαγγεικαηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο γηα ηε κεηαθνξά αηφκσλ, νιηθνχ κήθνπο έσο 

δέθα (10) κέηξσλ, απνιχησο απαξαίηεησλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

επέλδπζεο (κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο έσο € 80.000,00 θαη κέρξη πνζνζηνχ 

20% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηιεμηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο είλαη ε λενιφγεζε ηνπ απνθηψκελνπ 

πισηνχ κέζνπ ππφ ειιεληθή ζεκαία (εθφζνλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο). 

1.4. Δμνπιηζκφο πξάζηλσλ ελεξγεηψλ (πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο, εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, αληηκεηψπηζεο ερνξχπαλζεο, 

επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ, δηαινγήο, δηαρείξηζεο θαη αλαθχθισζεο 

απνξξηκκάησλ θ.ιπ.) 

1.5. Έπηπια θαη ζθεχε (γξαθεία, θαξέθιεο, ηξαπέδηα, πάγθνη εξγαζίαο θ.ιπ.). 

1.6. Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο (hardware) θαζψο θαη ην Λνγηζκηθφ (software) πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. 

1.7. Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο (π.ρ. ηειεθσληθά θέληξα 

θαη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, θαμ, εθηππσηέο, GPS, webcams, i-phones, handheld 

PDA’s, weather station θ.ιπ. 

1.8. Δμνπιηζκφο θαηαζθεπήο εθζεηεξίνπ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην ρψξν 

πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. 

1.9. Δμνπιηζκφο εθπαίδεπζεο / επίδεημεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

1.10. Δμνπιηζκφο δηαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ ΑκεΑ ζηελ ελαιιαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

Καηεγνξέα 2: ΚηηξηαθΪ – δηακφξθσζε ρψξσλ – εηδηθΫο θαη βνεζεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο 

 

2.1 Γηακφξθσζε – δηαξξχζκηζε πθηζηάκελσλ ρψξσλ θαη βειηηψζεηο πθηζηάκελσλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε 

(αλαπαιαηψζεηο, απνθαηαζηάζεηο, ρσξίζκαηα, επηρξίζκαηα, ειαηνρξσκαηηζκνί, 

κνλψζεηο θ.ιπ.). 

2.2 Απνθαηάζηαζε – βειηίσζε επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο, νιηθνχ κήθνπο άλσ 

ησλ επηά (7) κέηξσλ θαη ρσξεηηθφηεηαο έσο ζαξάληα ελλέα (49) αηφκσλ 

(εμαηξνπκέλνπ ηνπ πιεξψκαηνο), θαζψο θαη επαγγεικαηηθψλ θαηαδπηηθψλ ζθαθψλ, 
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νιηθνχ κήθνπο άλσ ησλ πέληε (5) κέηξσλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο φηη:  

 Αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο αηηνχζαο θαη ε ρξήζε ηνπο δελ ηειεί ππφ 

θαζεζηψο ζχκβαζεο κίζζσζεο ή παξαρψξεζεο. 

 Δίλαη εγγεγξακκέλα σο πάγηα ζηνηρεία ζηα θαηά πεξίπησζε ηεξνχκελα βηβιία 

κε βάζε ηνλ ΚΒ. 

 Δίλαη λενινγεκέλα κε ειιεληθή ζεκαία. 

 Γηαζέηνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο άδεηεο θαη 

πηζηνπνηεηηθά. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 

ηελ παξνχζα πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο φπσο: απνθαηάζηαζε, αληηθαηάζηαζε, 

βειηίσζε, επέθηαζε, δηαξξχζκηζε γάζηξαο, θαηαζηξσκάησλ, ππεξθαηαζθεπψλ, 

ηζηψλ, πνδνζηακάησλ, ελδηαηηήζεσλ, ειαηνρξσκαηηζκνί θ.ιπ.. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλνληαη νη ελέξγεηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλψλ πξφσζεο θαη ησλ 

ινηπψλ κεραληθψλ κεξψλ (άμνλεο, πξνπέιεο, πεδάιην θ.ιπ.) κε λέεο πνπ 

πηζηνπνηνχληαη απαξαίηεηα σο θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ. Δμαηξνχληαη νη 

ελέξγεηεο βειηίσζεο θαη, επηζθεπήο ησλ κεραλψλ πξφσζεο θαη ησλ ινηπψλ 

κεραληθψλ κεξψλ (άμνλεο, πξνπέιεο, πεδάιην θ.ιπ.), θαζψο θαη νη ελέξγεηεο 

επηκήθπλζεο ησλ ζθαθψλ. 

2.3 Καηαζθεπή ή αλαβάζκηζε πδξαπιηθψλ/απνρεηεπηηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ θαη 

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. 

2.4 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

2.5 Μηθξήο έθηαζεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο ζηέγαζηξα θαη ρψξνη πγηεηλήο. 

2.6 Δγθαηαζηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο, κεηαηξνπέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

ησλ ΑκεΑ. 

2.7 Δγθαηαζηάζεηο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (ςπγεία, ζπληήξεζε, θιπ.). 

2.8 Άιιεο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

(π.ρ. εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο, εγθαηαζηάζεηο εθπαίδεπζεο, 

επίδεημεο, εγθαηαζηάζεηο εζηίαζεο θ.ιπ.). 

2.9 Δγθαηαζηάζεηο εμνηθνλφκεζεο, ζπκπαξαγσγήο, θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ζπλνιηθήο ηζρχνο κέρξη 20kw θαη απνθιεηζηηθά γηα 

θάιπςε ίδησλ αλαγθψλ) – θαζεζηψο απηνπαξαγσγνχ – ζχκθσλα κε ην Ν.3468/2006 

(ΦΔΚ 129/Α/27.06.2006) θαη ην Ν.3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α/04.06.2010) φπσο ηζρχεη 

 

Καηεγνξέα 3: Πξνβνιά – πξνψζεζε 
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3.1. πκκεηνρή ζε εθζέζεηο (ελνηθίαζε θαη ιεηηνπξγία εθζεζηαθψλ ρψξσλ, ζρεδηαζκφο 

θαη δηακφξθσζε πεξηπηέξσλ, κεηαθνξά θαη αζθάιηζε εθζεκάησλ θαη δαπάλεο 

ηαμηδηψλ θαη δηακνλήο δχν αηφκσλ ην κέγηζην). Δίλαη επηιέμηκε ε ζπκκεηνρή ζε 

εθζέζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ελφο λένπ ή ήδε ππάξρνληνο πξντφληνο ζε κηα λέα 

αγνξά. Γελ κπνξεί κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ λα ζπκκεηέρεη 

δεχηεξε θνξά ζηελ ίδηα έθζεζε. Οη δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζηηο εθζέζεηο δελ δχλαληαη 

λα ππεξβαίλνπλ ην 50% ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ. 

3.2. Δπηγξαθέο πνπ αλαξηψληαη επί ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. 

3.3. Γεκηνπξγία ινγνηχπσλ. 

3.4. ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ θαη αλαισζίκσλ (folders, κπινθ 

ζεκεηψζεσλ, επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ, δηαθεκηζηηθνχ δψξνπ θ.ιπ.) Οη ελ ιφγσ 

δαπάλεο δελ δχλαληαη λα ππεξβαίλνπλ ην 15% ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ. 

3.5. ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ.19 

3.6. Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ (παλνξακηθέο απεηθνλίζεηο 360ν, CD-DVD, 

Video θιπ.).20 

3.7. Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζην Web (Banner Ads, Sidebar ads, Pop up Ads and 

Pop under Ads, Floating Ads, Unicast Ads θ.ιπ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θφζηνπο δηαζθάιηζεο πξνηεξαηφηεηαο εκθάληζεο ζε εγρψξηεο θαη δηεζλείο κεραλέο 

αλαδήηεζεο). 

3.8. Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε εγρψξηα θαη δηεζλή, θιαδηθά θαη εμεηδηθεπκέλα γηα ην 

αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο πεξηνδηθά. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο δελ δχλαληαη λα 

ππεξβαίλνπλ ην 15% ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ. 

3.9. Γαπάλεο δηαζθάιηζεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ ζηηο ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη 

πιεξνθφξεζεο (π.ρ. δηαθεκηζηηθά έληππα ζε γξαθή Μπξάηγ, εθαξκνγή 

πξσηνθφιινπ W3C ζηηο ηζηνζειίδεο θ.ιπ.). 

 

Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη ελέξγεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ζπλδπαζκφ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εθ ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ.  

 

Γελ είλαη επηιέμηκεο νη ελέξγεηεο πξνβνιήο ζε ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο. 

 

Καηεγνξέα 4: Τπεξεζέεο πκβνχισλ 

 

                                                 
19

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε (αλεμάξηεηα εάλ ππνβάιιεη πξφηαζε κεκνλσκέλα ή ζε κνξθή ζπλεξγαζίαο) δελ έρεη εληαρζεί 
ζηελ πξάμε «Δλίζρπζε μελνδνρεηαθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ πξνβνιήο θαη ζπζηεκάησλ 
ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ – “digi-lodge”», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε». 
20

 Τπφ ηελ ίδηα σο άλσ πξνυπφζεζε. 
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4.1 Δπίβιεςε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. 

4.2 Σερληθέο Μειέηεο (αξρηηεθηνληθέο, ζηαηηθέο, Ζ/Μ θ.ιπ.) πνπ δηαζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. 

4.3 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε έξεπλεο αγνξψλ, benchmarking, αλάπηπμε e-

marketplaces, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θ.ιπ. 

4.4 χληαμε εγρεηξηδίσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο (κφλν εθφζνλ θαηαιήμεη ζε 

πηζηνπνίεζε). 

 

Οη ελέξγεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη επηιέμηκεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξβαίλνπλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη 

κε κέγηζην επηηξεπφκελν φξην ηηο €6.000,00. 

Καη’ εμαίξεζε, ην κέγηζην επηηξεπφκελν φξην γηα ηηο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κπνξεί λα 

αλέιζεη ζε €10.000,00, εθφζνλ ηζρχνπλ, ζσξεπηηθά, νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

i. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ησλ 

€200.000,00. 

θαη 

ii. ηηο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα ακνηβέο γηα ηελ εθπφλεζε ηερληθψλ κειεηψλ, 

θαζψο θαη ακνηβέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία έθδνζεο αδεηψλ (θαηεγνξίεο ελέξγεηαο 4.2 θαη 

4.3 αλσηέξσ). 

 

Καηεγνξέα 5: Άιιεο δαπΪλεο 

Οη δαπάλεο απηέο είλαη ζπγθεθξηκέλεο (φρη ελδεηθηηθέο) θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε: 

5.1 Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο/ ηερλνινγίαο, φπσο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε παηέληαο θαη 

δηθαησκάησλ ή/θαη πηζηνπνηεηηθψλ βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ). Ζ απνθηψκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

5.2 Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (π.ρ. πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ΗSO 9000 

ηνπ έηνπο 2008, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO ηεο ζεηξάο 14000 θαη 

ΔΛΟΣ 1801 ή OHSAS 18001 πγηεηλή θαη αζθάιεηα, HACCP ή ISO 22000, Emas, Easy 

Emas θ.ιπ.) απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή άιιν θνξέα Γηαπίζηεπζεο κέινο ηεο 

ΔΑ (EUROPEAN ACCREDITATION) θαη ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο 

Αλαγλψξηζεο (MLA), γηα ηα ελ ιφγσ Πξφηππα θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, θνξέα 

Πηζηνπνίεζεο, εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Απνλνκήο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ 
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ήκαηνο (EU Ecolabel), θαζψο θαη εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο Πνηφηεηαο γηα ηελ 

Διιεληθή Κνπδίλα ηνπ Δ.Ο.Σ. (γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 56). Δμαηξνχληαη ηα CE 

θαη θάζε άιινπ είδνπο ζήκαηα, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ 

δίθαην σο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα. 

 

4.3.2. Δπηιεμηκφηεηα δαπαλψλ 

 
Οη επηιέμηκεο δαπάλεο θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

αξ.1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2006 (EL L 379/28.12.2006) πνπ αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (De Minimis), θαη 

αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε πάγηα θαη άυια ζηνηρεία επέλδπζεο θαζψο θαη ζε παξνρή ζπκβνπιψλ 

θαη άιιεο ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο.  

 

Χο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ νξέδεηαη ε εκεξνκελέα 

πξνθάξπμεο ηεο ΠξΪμεο (εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηεο πξφζθιεζεο εθδάισζεο 

ελδηαθΫξνληνο ζto Φχιιν ηεο Δθεκεξέδνο ηεο Κπβεξλάζεσο) 

 

Σα κέγηζηα πνζνζηά δαπαλψλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο αλαιχνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

Πέλαθαο 3: Καηαλνκά πξνυπνινγηζκνχ 

 

Α/Α Καηεγνξέα ΓαπΪλεο  ΜΫγηζην επηιΫμηκν πνζνζηφ 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Ϋξγνπ 

1. Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ. ≤100% 

2. Κηηξηαθά – Γηακφξθσζε ρψξσλ – 

Δηδηθέο θαη βνεζεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο.  

≤60% 

3. Πξνβνιή - Πξνψζεζε. ≤25% 

4. Ακνηβέο ζπκβνχισλ (εθπφλεζε 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

παξαθνινχζεζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θ.ιπ.).  

≤5% 

5. Άιιεο δαπάλεο (κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο, αγνξά 

δηθαησκάησλ, ελζσκάησζε 

πξνηχπσλ θ.ιπ.). 

≤6% 
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Σα αλσηέξσ πνζνζηά ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή θαη έληαμε ηνπ έξγνπ, ελψ θαηά ηελ νινθιήξσζε, 

σο ππνρξέσζε ζεσξείηαη ην εγθεθξηκέλν πνζφ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα γηα ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ 1 

Ϋσο 5 είλαη ηα κΫγηζηα επηιΫμηκα πνζνζηΪ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα νη δαπΪλεο απηΫο αθνξνχλ ζηα εμάο: 

 

Α/Α ΓαπΪλεο 1: Πξνκάζεηα ζπζηεκΪησλ θαη εμνπιηζκνχ 

Ο εμνπιηζκφο θάζε κνξθήο, γηα λα είλαη επηιέμηκνο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη θαηλνχξηνο θαη λα 

έρεη πηζηνπνηεκέλεο ηδηφηεηεο, φπνπ θάηη ηέηνην απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία. ε απηή ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Σν θφζηνο αγνξάο θαηλνχξηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ (θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ) γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.1.  

 Σν θφζηνο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ φπνπ ηεθκεξησκέλα απαηηείηαη. 

 Σν θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα 

δειηία απνζηνιήο θαη βεβαηψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ λα 

απνδεηθλχεη φηη είλαη θαηλνχξηνο. ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ 

πξνκεζεπηή, λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν εμνπιηζκφο, ην είδνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. Με ηελ απφθηεζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ε επηρείξεζε πξέπεη λα εγγξάςεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζε ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα 

ΓΟΤ βηβιίν παγίσλ ή αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα ζηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ (Κ.Β..) γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρή 

ηεο ηνπιάρηζηνλ επί κηα 5εηία κεηά ηε ιήμε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Α/Α ΓαπΪλεο 2:  ΚηηξηαθΪ – Γηακφξθσζε ρψξσλ - ΔηδηθΫο θαη βνεζεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο. 

Οη δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο κεηαβνιέο ζηα θηήξηα, ηα πισηά κέζα θαη ηνπο ρψξνπο 

πνπ πξνυπνζέηεη ε πινπνίεζε ησλ επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ, νη νπνίεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπξηζηηθήο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε απηή ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 

πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ θηηξηαθψλ θαη 

βνεζεηηθψλ ηνπο εγθαηαζηάζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 
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ζηέγαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Αλαγθαίεο δηαξξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο ζην θέιπθνο ησλ πισηψλ κέζσλ κεηαθνξάο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο ζε θηήξηα θαη ρψξνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απαηηνχλ αιιαγή ησλ εγθεθξηκέλσλ, βάζεη ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο θαη λα 

πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θάζε άιιε άδεηα 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε νπνία επίζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ αίηεζε θαηαβνιήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη επηιέμηκεο κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 60% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο. Σν αλσηέξσ πνζνζηφ (60%), ηζρχεη θαηά ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ελψ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, σο ππνρξέσζε ζεσξείηαη ην 

εγθεθξηκέλν πνζφ, ρσξίο θαη’ αλάγθε λα ζπλδέεηαη σο πνζνζηφ επί ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55 (βι. πίλαθα 2) 

νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αχμεζε δπλακηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ. 

 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, ε 

άδεηα νηθνδνκήο (ελαιιαθηηθά ε άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη, θαηά 

πεξίπησζε, νη ζπκβάζεηο έξγσλ εθηέιεζεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ε αλαιπηηθή θαηαγξαθή έξγνπ, ν 

αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ηα ζρέδηα ησλ πξνηεηλφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ (θάηνςε, ηνκέο, φςεηο, 

ηνπνγξαθηθφ θιπ.), ε βεβαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθηέιεζεο έξγνπ απφ πνιηηηθφ κεραληθφ θ.ιπ..  

 

Α/Α ΓαπΪλεο 3: Πξνβνιά - Πξνψζεζε 

 

Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ 

πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη κέζσ 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα 

ζρέδηα ησλ εθζεζηαθψλ πεξηπηέξσλ, ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ν θαηάινγνο ησλ εθζεηψλ, κειέηε 

αλάιπζεο απαηηήζεσλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή ησλ ηζηνζειίδσλ, ν (απαιιαγκέλνο απφ 
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«πξνζηαζία» ή «δεζκεχζεηο») πεγαίνο θψδηθαο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη  αλαπηπρζεί, ηα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα (DVD, CD θ.ιπ.) ή ην πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν πνπ ζα παξαρζεί (π.ρ. 

παλνξακηθέο απεηθνλίζεηο 360ν), νη δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζην Web ή ζε έληππα θ.ιπ.  

Γελ είλαη επηιέμηκεο νη ελέξγεηεο πξνβνιήο ζε ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο. 

 

Α/Α ΓαπΪλεο 4: Τπεξεζέεο πκβνχισλ 

 

Δίλαη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ππεξεζίεο παξερφκελεο απφ εμσηεξηθνχο, αλεμΪξηεηνπο πξνο ηελ 

επηρεέξεζε, ζπκβνχινπο21 πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο επηρείξεζεο θαη 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ, αθελφο δελ ζπληζηνχλ δηαξθή ή πεξηνδηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αθεηέξνπ δελ ζπλδένληαη κε ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, 

(π.ρ. ζπλήζεηο θνξνηερληθέο ππεξεζίεο, ηαθηηθέο λνκηθέο ππεξεζίεο ή δηαθήκηζε, κειέηεο 

δηαθεκηζηηθνχ ραξαθηήξα κε πεξηερφκελν φπσο κειέηεο δεκηνπξγίαο δηαθεκηζηηθψλ spot, 

δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ, ινγνηχπσλ θ.ιπ.). Οη επηιέμηκεο ακνηβέο ζπκβνχισλ αλαθέξνληαη ζε: 

 

 Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ θάζε κνξθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπφλεζεο 

κειεηψλ κεραληθνχ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο/αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ ζρεδίνπ (φπνπ 

απαηηείηαη). 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. 

 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζε έξεπλεο αγνξψλ, benchmarking, αλάπηπμε e-marketplaces, 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θ.ιπ. 

 χληαμε εγρεηξηδίσλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο (κφλν, εθφζνλ θαηαιήμεη ζε πηζηνπνίεζε). 

 

Δηδηθά γηα ηηο δαπάλεο κειεηψλ, ζηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ πξφηαζε ππαγσγήο ζην 

πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πεξηερφκελα, ν ζθνπφο, ε κεζνδνινγία θαη ηα 

εξγαιεία.  

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα απηή ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή 

νη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ ζπκβνχισλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηα νπνία ζα ζπλνδεχνληαη 

απφ ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο κε ηνπο ζπκβνχινπο. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζχληαμε εγρεηξηδίσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή/θαη εγρεηξηδίσλ εθαξκνγήο ηνπ 

πζηήκαηνο Απνλνκήο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο (EU Ecolabel), απαηηείηαη 

επηπξφζζεηα ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ή/θαη ζήκα. 

 

Α/Α ΓαπΪλεο 5: Άιιεο ΓαπΪλεο 

 

                                                 
21

 Οη πηζαλέο δαπάλεο ηαμηδηψλ ησλ ζπκβνχισλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλνιηθή ακνηβή ηνπο. 
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Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ: 

 

 ηελ απφθηεζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο/ ηερλνινγίαο, φπσο 

δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε παηέληαο θαη δηθαησκάησλ ή/θαη πηζηνπνηεηηθψλ βηνκεραληθήο θαη 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ) ε νπνία ζα πξέπεη 

λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη ιήςεο ζεκάησλ 

πνηφηεηαο (π.ρ. πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ΗSO 9000 ηνπ έηνπο 2008, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO ηεο ζεηξάο 14000 θαη ΔΛΟΣ 1801 ή OHSAS 18001 πγηεηλή θαη αζθάιεηα, 

HACCP ή ISO 22000, Emas, Easy Emas θ.ιπ.), απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή άιιν 

θνξέα Γηαπίζηεπζεο κέινο ηεο ΔΑ (EUROPEAN ACCREDITATION) θαη ηεο αληίζηνηρεο 

πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (MLA), γηα ηα ελ ιφγσ Πξφηππα θαη ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο, θνξέα Πηζηνπνίεζεο, εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Απνλνκήο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο (EU Ecolabel), θαζψο θαη εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο 

Πνηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα ηνπ Δ.Ο.Σ.(γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 56), κε 

πξνυπφζεζε επηιεμηκφηεηαο ηεο δαπάλεο ηε ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή ηνπ ζήκαηνο. 

Δμαηξνχληαη ηα CE θαη θάζε άιινπ είδνπο ζήκαηα, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην εζληθφ θαη 

θνηλνηηθφ δίθαην σο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα.  

 

Απφ ηελ πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο εμαηξνχληαη ηα CE θαη θάζε άιινπ είδνπο ζήκαηα, ηα νπνία 

πξνβιέπνληαη απφ ην εζληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην σο ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Ζ απνθηψκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζρεδίνπ.  

 

Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά είλαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο, ε χκβαζε ηεο επηρείξεζεο κε 

ηνλ νίθν παξνρήο ηεο ηερλνγλσζίαο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ θαη ε εγγξαθή ζε ζεσξεκέλν 

απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ βηβιίν παγίσλ ή αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ΚΒ γηα ην 

είδνο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη εηδηθψο θαη επαξθψο θαη λα ππνινγίδνληαη, φπνπ απηφ 

είλαη εθηθηφ, ζηε βάζε κνλαδηαίνπ θφζηνπο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δαπάλεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκΔΑ, ζα 

πξέπεη λα αθνξνχλ ελέξγεηεο πνπ πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ρεδηαζκνχ γηα ΑκΔΑ 

«ρεδηάδνληαο γηα φινπο» ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (πξψελ 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ.) (http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) θαη αθνξνχλ ζε αλαγθαίεο 

http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html
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θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο θηηξηαθψλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

δαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δαπάλεο εμνπιηζκνχ θ.ιπ.. 

 

Δλδερφκελεο παξεκβάζεηο δηεπθφιπλζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκΔΑ γηα ηηο νπνίεο δελ 

πξνβιέπνληαη εηδηθέο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πιαίζην, ζα πξέπεη λα ηεξνχλ 

θαη’ ειάρηζηνλ ηελ αξρή ηεο απηφλνκεο πξφζβαζεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ νκαιή πξφζβαζε ζηνπο 

ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: αλειθπζηήξεο, αλαθιηλψκελα 

θξεβάηηα, ξάκπεο πξφζβαζεο, εηδηθέο θαηαζθεπέο πξφζβαζεο ζηε ζάιαζζα κφληκνπ ή κε κφληκνπ 

ραξαθηήξα, εηδηθνί ζπλαγεξκνί, ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο, εηδηθέο θαηαζθεπέο γηα πξφζβαζε ζε 

επαγγεικαηηθά ζθάθε αλαςπρήο θ.ιπ.). 

 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαζθαιηζηεί νη ζρεηηθέο άδεηεο 

πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο ζε θηήξηα, ρψξνπο, εγθαηαζηάζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απαηηνχλ αιιαγή ησλ εγθεθξηκέλσλ, βάζεη ηνπ Δ..Λ. ηεο ηνπξηζηηθήο 

κνλάδαο ζρεδίσλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ θαη λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη 

ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θάζε άιιε άδεηα 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε νπνία επίζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 

νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 

 

εκεηψλεηαη φηη αλ ην επελδπηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη δαπάλεο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ, νη δαπάλεο απηέο δελ δχλαηαη λα 

κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλψλ, νχηε λα ηξνπνπνηείηαη ην εγθεθξηκέλν θπζηθφ 

αληηθείκελν ζην νπνίν αθνξνχλ. 

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 

εθάζηνηε ηζρχνληα ζηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..). 

 

Γελ εέλαη επηιΫμηκεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ νη εμήο δαπάλεο: 

 

 Ο Φ.Π.Α. 

 Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ  

 Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηεο Πξάμεο. 

 Οη δαπάλεο leasing γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ εθηφο αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηά ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο 
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επέλδπζεο θαη ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηεο ππ’ αξηζ. 

14053/ΔΤ 1749/27.03.2008 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. 43804/ΔΤΘΤ 2041 (ΦΔΚ 1957/Β/09.09.2009) θαη 

28020/ΔΤΘΤ1212 (ΦΔΚ 1088/Β/19.07.2010) αληίζηνηρεο απνθάζεηο θαη ηζρχεη.  

 
4.3.3. ΓηΪξθεηα επελδπηηθψλ ζρεδέσλ 
 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα εγθξηζνχλ νξίδεηαη έσο 

δεθανθηψ (18) κάλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ Πξάμε. 

 

Σν ρξνλνδηάγξακκα θαζψο θαη νη ινηπνί φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 

5. 

 

4.3.4. Πξνυπνινγηζκφο επελδπηηθψλ ζρεδέσλ 

 
Ο ειάρηζηνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελν επελδπηηθφ ζρέδην αλέξρεηαη ζηηο €10.000,00 θαη 

ν κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ €400.000,00, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ παξάγξαθν 4.3.5 πνπ νξίδεη ηα πνζνζηά ελίζρπζεο θαη ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή. 

Δπελδπηηθά ζρέδηα πνπ δελ ηεξνχλ ηα αλσηέξσ ειάρηζηα θαη κέγηζηα απνδεθηά φξηα απνξξίπηνληαη. 

εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα απαηηνχκελα φξηα δαπαλψλ αλά 

θαηεγνξία, φπσο απηά αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3.2. 

 
4.3.5. Ύςνο Γεκφζηαο ΓαπΪλεο- Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε 
 

Σν χςνο ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο  σο πνζνζηφ επέ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδένπ νξέδεηαη ζην 40%. Δπηπιένλ πξνζαχμεζε θαηΪ 5% δίλεηαη ζε επελδπηηθά 

ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη ζε κηθξΪ λεζηΪ θΪησ ησλ 3.100 θαηνέθσλ22. ηηο πεξηπηψζεηο 

πλεξγαζίαο ε πξνζαχμεζε θαηά 5% δίλεηαη ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη ζε κηθξΪ 

λεζηΪ θΪησ ησλ 3.100 θαηνέθσλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

σο ηφπνο πινπνίεζεο ινγίδεηαη ν ηφπνο ζηνλ νπνέν πινπνηεέηαη ε επΫλδπζε.. ηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλεξγαζηψλ φπνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ απφ κία γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο, σο ηφπνο πινπνίεζεο ινγέδεηαη ν ηφπνο πινπνέεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ 

πνπ αλαιακβΪλεη Ϋθαζηνο εθ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ. 

 
Σν ππφινηπν ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα θαιχπηεηαη κε ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο.  

                                                 
22

 πσο πξνθχπηεη ν πιεζπζκφο κε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ην Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 
87/Α/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξάγξακκα 
Καιιηθξάηεο». 
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ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ ΔΡΓΟΤ 

Ηδησηηθή ζπκκεηνρή 55% έσο 60% 

Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε 40% έσο 45% 

 

Ο Γαλεηζκφο (εάλ ρξεζηκνπνηεζεί) ζα πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή ηξαπεδηθνχ δαλείνπ ή νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ εθδηδνκέλνπ ζε δεκφζηα ή κε εγγξαθή, ή δαλείνπ απφ άιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο 

νξγαληζκνχο, απνθιεηφκελεο ηεο κνξθήο αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ. Δπηηξέπεηαη ε θίλεζε ηνπ 

αλσηέξσ δαλείνπ λα γίλεηαη θαη κέζσ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ ππΪξρεη μερσξηζηά 

πξΪμε ζηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ην δΪλεην πξννξέδεηαη γηα 

ηελ αγνξΪ παγέσλ, κε ζαθή αλαθνξά ησλ φξσλ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ. Σν επελδπηηθφ δάλεην 

κπνξεί λα ιακβάλεηαη θαη ζε ζπλάιιαγκα. ε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνζθχγεη ζε 

δαλεηζκφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο ηεο επέλδπζεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα 

πξνζθνκίζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ηηο 

απαξαίηεηεο πξφζζεηεο πξάμεηο εθφζνλ ε θίλεζε ηνπ δαλείνπ ιάβεη ρψξα κέζσ αλνηθηνχ 

αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ. 

 

εκεηψλεηαη φηη δχλαηαη λα εμεηαζηεί ν δαλεηζκφο κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Σακείνπ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Δ.ΑΝ.). ΔθηζηΪηαη ε πξνζνρά ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ γηα 

ηελ ηάξεζε ηνπ θαλφλα De Minimis, δειαδά ηε κε ππΫξβαζε ησλ ζρεηηθψλ νξέσλ, θαζψο ε 

εγγχεζε θαη ε επηδφηεζε δαλείνπ απφ ην Δ.Σ.Δ.ΑΝ. - ηέσο ΣΔΜΠΜΔ), ζπλππνινγίδεηαη ζηε 

ζψξεπζε εληζρχζεσλ. 

 

Καη’ εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (εθηφο ηεο πξνθαηαβνιήο) 

ζε Σξάπεδα γηα ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ ζα  αληηζηνηρεί ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν 

ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ε θαηαβνιή ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη απεπζείαο ζηελ Σξάπεδα κε ηελ 

νπνία έρεη ππνγξαθεί ε ζχκβαζε εθρψξεζεο, γηα ην ηζφπνζν ηκήκα ηνπ βξαρππξφζεζκνπ απηνχ 

δαλείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο εθρψξεζεο, ν επελδπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαγγείιεη ηελ 

εθρψξεζε θαη λα πξνζθνκίδεη ηα εθρσξεηήξηα έγγξαθα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

95 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α’ 247). Γελ είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο ηφθσλ, πξνκεζεηψλ θαη ινηπψλ 

εμφδσλ. 

 

4.4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ.  

 

4.4.1. Τπνβνιά πξνηΪζεσλ 
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Ζ ππνβνιά ησλ πξνηΪζεσλ θαη ε απνζηνιά ηνπο ζα γέλεηαη ζε Ϋλαλ απφ ηνπο εηαέξνπο ηνπ 

Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ., κε βΪζε ηελ πεξηθεξεηαθά αξκνδηφηεηα ηνπ θαζελφο θαζψο θαη ζηα 

ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. ΣξαπεδηθΪ Ηδξχκαηα θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξεέο23. 

 

Σν ζεκεέν ππνβνιάο πνπ ζα Ϋρεη επηιεγεέ θαηΪ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ηεο πξφηαζεο 

νξέδεηαη σο κνλαδηθφ θαη ππνρξεσηηθφ ζεκεέν ππνβνιάο ηνπ θπζηθνχ θαθΫινπ. Ζ ππνβνιά 

θαη απνζηνιά ηνπ θπζηθνχ θαθΫινπ ζε νπνηνδάπνηε Ϊιιν ζεκεέν πΫξαλ ηνπ νξηδφκελνπ 

ζπληζηΪ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξφηαζεο. 

 

Ζ επελδπηηθή πξφηαζε ππνβάιιεηαη µε ην «Έληππν Τπνβνιήο», ην νπνίν παξάγεηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απφ ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πνπ παξέρεη ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο.  

 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ 15/9/2011 θαη κέρξη ηηο 15/11/2011 κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ www.ependyseis.gr/mis. Χο πξνζεζκία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ νξίδεηαη ε 24ε ψξα ηεο εκέξαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

 

Μεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, πνπ νξίδεηαη θαηά ηελ 

πξνθήξπμε ηεο πξάμεο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή πξνηάζεσλ. 

 

Σν έληππν ππνβνιήο φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα 

βξίζθνπλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.ependyseis.gr, θαζψο θαη ζηνπο παξαθάησ δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο: 

 ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (www.yppo.gr) , ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Σνπξηζκνχ (www.visitgreece.gr), 

 ηνπ ΔΠΑ (www.espa.gr), 

 ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr), 

 ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. (www.efepae.gr) θαζψο θαη  

 ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ εηαίξσλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ 

Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Φνξέσλ. 

 

Ζ δηαδηθαζέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο εέλαη ππνρξεσηηθά. ΠξνηΪζεηο πνπ δελ Ϋρνπλ 

ππνβιεζεέ ειεθηξνληθΪ δελ ζα αμηνινγνχληαη.  

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πνπ παξέρεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

                                                 
23

 Ζ ιίζηα κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 8.  

file:///F:/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Papadopoulos/AppData/Local/Temp/Rar$DI07.945/www.ependyseis.gr/mis
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Users/Papadopoulos/AppData/Local/Temp/Rar$DI07.945/www.ependyseis.gr/mis
http://www.yppo.gr/
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/www.visitgreece.gr
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/www.espa.gr
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/www.antagonistikotita.gr
file:///F:/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/www.efepae.gr
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Ναπηηιίαο, ν ππνςήθηνο επελδπηήο εθηππψλεη ην ππνβιεζέλ έληππν ππνβνιήο, ην νπνίν καδί κε ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 4.4.2 ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ, απνηεινχλ ην θπζηθφ θΪθειν ππνςεθηφηεηαο. 

 

Ο θπζηθφο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά, είηε ηδηνρείξσο, είηε ηαρπδξνκηθψο, 

είηε µε ηαρπκεηαθνξά, εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ. 

 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ ηδηνρείξσο, απηφο ζα πξσηνθνιιείηαη , θαηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ, σο εηζεξρφκελν έγγξαθν ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ησλ θαηά ηφπνπο εηαίξσλ ηνπ 

Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.. Ζ εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο ηνπ θαθέινπ ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

εκπξφζεζκεο ππνβνιήο.  

 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ηαρπδξνκηθψο ή κε ηαρπκεηαθνξά, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη 

ε εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα απνζηνιήο ηαρπδξνκείνπ (ΔΛΣΑ - ζπζηεκέλε 

απνζηνιή) ή ζην παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

επδηάθξηηε. Ζ απφδεημε απνζηνιήο ησλ ΔΛΣΑ ή ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο.  

 

Πξνηάζεηο πνπ ζα απνζηαινχλ κεηά ηηο αλσηέξσ νξηδφκελεο πξνζεζκίεο ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο 

θαη δελ αμηνινγνχληαη. 

 

Γηα λα ζεσξεζεί φηη ε δηαδηθαζέα παξαιαβάο νινθιεξψζεθε εκπξφζεζκα, ζα πξέπεη: 

 

o Ζ ειεθηξνληθή ππνβνιή λα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ. 

o Να έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ππνβνιή/απνζηνιή ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, κέζα 

ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη. 

Ο θπζηθφο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ αθφινπζε έλδεημε: 

 

 
ΦΑΚΔΛΟ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ » 
 
Δπσλπκέα Δπηρεέξεζεο «……………………………………………………………» 
 
Κσδηθφο Πξφηαζεο(1) : «………………….» 
 
Ζκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο (2)«……………………………………..» 
 
Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.):…………………………………….. 



ΑΔΑ: 4Α89Γ-ΙΥΣ 

 50 

 
 

(1) Δίλαη ν θσδηθόο πνπ ζα παξαρζεί θαηά ηελ ειεθηξνληθή παξαιαβή ηνπ Δληύπνπ Υπνβνιήο. 
(2) Δίλαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πνπ παξάγεηαη από ην Σύζηεκα Ηιεθηξνληθήο Υπνβνιήο. 

 

4.4.2. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπλζέηνπλ ην θχξην ζψκα ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαη γηα ηα νπνία γίλεηαη έιεγρνο πιεξφηεηαο απφ 

ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. είλαη ηα εμήο24: 

1) Φσηναληίγξαθα ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο (2010), 

κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο.  

2) Φσηναληίγξαθα δειψζεσλ θνξνινγίαο Δ1, Δ5 θαη Φ01 θαη αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ 

θνξνινγίαο Δ3, αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο επηρείξεζεο θαη κε ην εάλ απηή ππφθεηηαη ή κε 

ζηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2010. ε πεξηπηψζεηο 

ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζε πίλαθα θαη δηαρσξηζκφο αλά 

έηνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ κε 

θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ηζνδπγίσλ.  

3) Φσηναληίγξαθν ηειεπηαίνπ θαηαζηαηηθνχ επηρείξεζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ΦΔΚ 

εθπξνζψπεζεο γηα φζεο επηρεηξήζεηο πξνβιέπεηαη ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ (π.ρ. 

βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο) γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ηα αλσηέξσ. 

4) Φσηναληίγξαθν θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ θαη σξψλ εξγαζίαο ζεσξεκέλν απφ ηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 2874/2000 (ΦΔΚ 

286/Α/29.12.2000) θαζψο θαη ηνπ εληχπνπ Δ7, γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2010. ε 

πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απαζρνιεί εξγαδφκελνπο ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ ησλ 

επηιέμηκσλ ΚΑΓ, ν επελδπηήο ζα πξέπεη επηπιένλ λα ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε φπνπ 

ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ ΔΜΔ (Δηήζησλ Μνλάδσλ Δξγαζίαο) ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ ηεο 

επηρείξεζεο25. 

5) Γήισζε κεηαβνιήο απφ ΓOY, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ παιαηψλ 

Κσδηθψλ Γξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο λένπο (δειαδή απφ ΚΑΓ 97 ζε ΚΑΓ 08) θαζψο επίζεο 

θαη νη κεηαβνιέο ηνπο απφ ηελ 1/1/2010. 

6) Άδεηα / άδεηεο ιεηηνπξγίαο, εθδηδφκελεο απφ ηηο, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηεο αξρέο. πνπ δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ε έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ νπνηνδήπνηε ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ 

απνδεηθλχεη ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο. Δηδηθφηεξα: 

 

i. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ θαιχπηεηαη κε Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο 

(ΔΛ) ηνπ ΔΟΣ, πξνζθνκίδνληαη θσηναληίγξαθα ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη 

                                                 
24

 Σα θσηναληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη επηθπξσκέλα. 
25

 Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ ΔΜΔ (Δηήζησλ Μνλάδσλ Δξγαζίαο ) αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 6.5.2 «Γηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο 
κεηά ηελ επέλδπζε» 
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ησλ θαηά πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο, πγηεηλήο, 

πηεηηθήο ηθαλφηεηαο, βεβαηψζεηο εγγξαθήο ζε επηκειεηήξηα, θ.ιπ.). Δπηρεηξήζεηο ησλ 

νπνίσλ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο έρεη ιήμεη ή βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο, 

ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αίηεζε/εηο έθδνζεο λέαο άδεηαο ή ηελ αίηεζε/εηο 

αλαλέσζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί, ζε θάζε πεξίπησζε, φρη αξγφηεξα 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. Πξνθεηκέλνπ δε γηα 

ηελ έληαμε ηνπ ζρεδίνπ ζηελ πξάμε, ε λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα ζα πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί θαη πξνζθνκηζζεί πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

ii. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο θαιχπηεηαη κε Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο 

(ΔΛ) ηνπ ΔΟΣ, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

- Οη επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

θσηναληίγξαθν ηνπ Δηδηθνχ άκαηνο Λεηηνπξγέαο, φπσο νξίδεηαη κε ην άξζξν 

34 ηνπ Ν. 3498/2006 (ΦΔΚ 230/Α’) «Αλάπηπμε ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα ππεξεζία (Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο 

Σνπξηζκνχ ηνπ Δ.Ο.Σ.).26 ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ Δ..Λ. δηθαηνινγεηηθά γηα ηα νπνία πθίζηαηαη ππνρξέσζε 

αλαλέσζεο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 

εγθαηάζηαζεο, έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ φπνπ απηή απαηηείηαη, βεβαίσζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θ.ιπ.), δε βξίζθεηαη ζε ηζρχ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 

θσηναληίγξαθν ηεο αίηεζεο αλαλέσζεο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθνχ, ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία, ζε θάζε 

πεξίπησζε, φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο 

πξφηαζεο. Με ηε ρνξήγεζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ε επηρείξεζε νθείιεη λα ην 

πξνζθνκίζεη άκεζα θαη νπσζδήπνηε φρη αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, άιισο ε επέλδπζε απεληάζζεηαη θαη 

επηζηξέθεηαη εληφθσο ην ζχλνιν ηεο ηπρφλ θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

- Οη επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

θσηναληίγξαθα ησλ αδεηψλ/ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο 

                                                 
26

 Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηελ πξνβιεπφκελε αίηεζε ρνξήγεζεο ηνπ Δ..Λ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 
3766/2009 (Φ.Δ.Κ. 102/Α’/01.07.2009) «Λεηηνπξγηθή ηαθηνπνίεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κπνξνχλ λα απνηεινχλ επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο 
αξθεί είηε λα ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ην λέν ζήκα κε ην ζχλνιν ηεο δπλακηθφηεηαο είηε λα έρνπλ ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε κε πιήξε θάθειν. 
ηε δεχηεξε πεξίπησζε πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Σνπξηζκνχ ηνπ Δ.Ο.Σ. πνπ λα πηζηνπνηεί 
φηη ε αίηεζε έρεη ππνβιεζεί θαη ν θάθεινο είλαη πιήξεο δηθαηνινγεηηθψλ. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο 
θαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ ζρεδίνπ είλαη απαξαίηεην λα ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ην λέν Δ..Λ. 
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ππνδνκήο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. Γηα ηηο, κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ππφ έθδνζε ή 

αλαλέσζε, άδεηεο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο 

δελ ηεινχλ ή δελ πξφθεηηαη λα ηειέζνπλ ππφ θαζεζηψο κίζζσζεο, 

παξαρψξεζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη θσηναληίγξαθν 

ηεο αίηεζεο έθδνζεο/αλαλέσζεο, ε νπνία έρεη ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά, φρη 

αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. Καηά 

ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, είλαη απαξαίηεην λα 

πξνζθνκηζηνχλ ελ ηζρχ νη πξνβιεπφκελεο άδεηεο, άιισο ε επέλδπζε 

απεληάζζεηαη θαη επηζηξέθεηαη εληφθσο ην ζχλνιν ηεο ηπρφλ θαηαβιεζείζαο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο 

ηεινχλ ππφ θαζεζηψο ζχκβαζεο κίζζσζεο, παξαρψξεζεο ή άιιεο αλάινγεο 

θαηάζηαζεο, ηφηε εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 

6.i αλσηέξσ. 

- Οη επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 79 ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

θσηναληίγξαθν ηνπ Δηδηθνχ άκαηνο Λεηηνπξγέαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

2160/1993 (ΦΔΚ Α’ 118), φπσο ηζρχεη. 

- Οη επηιΫμηκεο επηρεηξάζεηο πνπ δηαζΫηνπλ, κηζζψλνπλ ά εθκεηαιιεχνληαη 

εηδηθΫο ηνπξηζηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

θσηναληίγξαθν ηνπ Δηδηθνχ άκαηνο Λεηηνπξγέαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

2160/1993 (ΦΔΚ Α’ 118), φπσο ηζρχεη. 

7) Φσηναληίγξαθα ησλ εηδηθψλ αδεηψλ θαη αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ, φπνπ απηφ 

απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (π.ρ. άδεηα ρεηξηζηψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ, 

άδεηα ρεηξηζηψλ Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ, άδεηα εθκίζζσζεο 

ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο αζιεηηθψλ ζρνιψλ, άδεηεο 

μελαγψλ, εθπαηδεπηψλ θ.ιπ.).  

8) Αλαιπηηθή έθζεζε ηεθκεξίσζεο  ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ ζα 

αλαθέξνληαη νη ζηφρνη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε ζπλάθεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ 

κε ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε ζχλδεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ κε 

ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα – δείθηεο. 

πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαιπηηθή έθζεζε ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ εληχπνπ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

9) Αλαιπηηθέο πξνζθνξέο γηα: 

i. Σνλ εμνπιηζκφ κε αλαθνξά ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνδεπφκελεο απφ ηα 

ζρεηηθά θπιιάδηα, γηα δε ηηο δαπάλεο ησλ θηηξηαθψλ επεκβάζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

επεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε – βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ζθαθψλ αλαςπρήο, απφ ζαθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ, ηελ 
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αλάιπζε ηνπ θφζηνπο απηψλ, ηηο πξνκεηξήζεηο, θαζψο θαη ινηπά ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο ηνπ θφζηνπο.  

ii. Σν ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ 

πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.  

iii. Σηο ππεξεζίεο πκβνχισλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ.  

iv. Σελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (π.ρ. πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ΗSO 9000 ηνπ έηνπο 

2008, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO ηεο ζεηξάο 14000 θαη ΔΛΟΣ 1801 

ή OHSAS 18001 πγηεηλή θαη αζθάιεηα, HACCP ή ISO 22000, Emas, Easy Emas 

θ.ιπ.), απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή άιιν θνξέα Γηαπίζηεπζεο κέινο ηεο ΔΑ 

(EUROPEAN ACCREDITATION) θαη ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο 

Αλαγλψξηζεο (MLA), γηα ηα ελ ιφγσ Πξφηππα θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, θνξέα 

Πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Απνλνκήο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνινγηθνχ ήκαηνο (EU Ecolabel). Δπίζεο, πξνζθνξέο πηζηνπνίεζεο 

απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ απφθηεζε ησλ αλσηέξσ. 

v. Σελ απφθηεζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο (π.ρ. αγνξά, 

άδεηα ρξήζεο, royalties, θ.ιπ.), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ θαη γηα 

πεξίνδν πέληε (5) εηψλ. 

10) Βεβαίσζε απφ ηνλ δήκν φπνπ πινπνηείηαη ην επελδπηηθφ ζρέδην, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 

ν πιεζπζκφο (αθνξά κφλν ζηα επελδπηηθά ζρέδηα κε ηφπν πινπνίεζεο λεζησηηθέο πεξηνρέο 

θάησ ησλ 3.100 θαηνίθσλ). 

11) Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζηψλ βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο 

πνπ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 12 (ην ζπκθσλεηηθφ απηφ δχλαηαη λα πξνζθνκηζηεί πξηλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο). 

12)  Γχν (2) Τπεχζπλεο δειψζεηο Ν. 1599/8627 κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηα παξαθάησ: 

 

A. Τπεχζπλε Γάισζε κε ηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη: 

 Σν ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ή κέξνο απηνχ δελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί, 

εληαρζεί, ή ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζε άιιν πξφγξακκα πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο ή θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

 Γελ έγηλε έλαξμε ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία Πξνθήξπμεο ηεο Πξάμεο.  

 Έιαβα ζαθή γλψζε θαη απνδέρνκαη ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ Οδεγνχ ηεο 

Πξάμεο, θαζψο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εληχπσλ. 

                                                 
27

 Σα ππνδείγκαηα ησλ δειψζεσλ απηψλ παξαηίζεληαη ζηα Παξαξηήκαηα 9 θαη 10 αληίζηνηρα. 
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 Απνδέρνκαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έιεγρν ή εμαθξίβσζε ησλ δεισζέλησλ απφ ηηο 

αξκφδηεο εζληθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο. 

 Ζ επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη 

δελ απνηειεί πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 5 

«Απφζπαζκα ησλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο - Οξηζκφο 

Πξνβιεκαηηθήο Δπηρείξεζεο (2004/C/244/02)». 

 Γελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο δηαδηθαζία αλάθηεζεο, κέξνπο ή φινπ, 

ρνξεγεζείζαο ελίζρπζεο, αλεμαξηήησο ηνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ απηή ρνξεγήζεθε θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο απηήο. 

 ια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά, φια ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζηελ 

έληππε κνξθή θαζψο θαη φια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. ε 

πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δειψζεη ςεπδή ζηνηρεία, ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα 

επηζηξέςεη εληφθσο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ην ζχλνιν ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη ιάβεη. 

 Ζ επηρείξεζε δελ εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ πξάμεσλ ησλ Σακείσλ ΔΣΠΑ, 

ΔΓΣΑΑ (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη ΔΣΑ (Δπξσπατθφ 

Σακείν Αιηείαο), φπσο απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (Παξάξηεκα 4 ηνπ Οδεγνχ).  

 Ζ επηρείξεζε γλσξίδεη φηη εάλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, παχζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο πξηλ ηελ 

πάξνδν πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηψλ απφ ηελ απφθαζε νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, 

ππνρξενχηαη ζε έληνθε επηζηξνθή ηεο ελίζρπζεο, πνπ έιαβε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο. 

 Ζ/Οη άδεηα/εο ιεηηνπξγίαο (ή ηζνδχλακα απηήο/ψλ), θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, 

βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 

απφθηεζή ηεο/ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, βξίζθνληαη ζε ηζρχ, 

ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ Οδεγνχ ηεο Πξάμεο. (Ιζρύεη κόλν γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία δελ θαιύπηεηαη από Δ.Σ.Λ. ηνπ Δ.Ο.Τ.). 

 Σν Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο (Δ..Λ.), θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηελ απφθηεζή ηνπ, γηα ηα νπνία ππάξρεη ε ππνρξέσζε αλαλέσζεο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ 

ππξαζθάιεηαο πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο, έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ φπνπ απηή απαηηείηαη, βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θ.ιπ.), βξίζθνληαη ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ Οδεγνχ 

ηεο Πξάμεο. (Ιζρύεη κόλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία θαιύπηεηαη από 

Δ.Σ.Λ. ηνπ Δ.Ο.Τ.). 

 ιεο νη άδεηεο/ζήκαηα ιεηηνπξγίαο  ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, βξίζθνληαη ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηνπο 
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γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ Οδεγνχ ηεο Πξάμεο. (Ιζρύεη κόλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία θαιύπηεηαη από Δ.Σ.Λ. ηνπ Δ.Ο.Τ.). 

 Ζ πθηζηάκελε δπλακηθφηεηα είλαη ίδηα κε απηή πνπ θαιχπηεηαη κε Δ..Λ. ηνπ Δ.Ο.Σ (κε 

ηελ επηθύιαμε ηεο ππνζεκείσζεο 27). (Ιζρύεη κόλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55.). 

 Οη εγθαηαζηάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ εζηίαζεο (εζηηαηνξίσλ θαη κπαξ) ηεινχλ (ή δελ 

ηεινχλ) ππφ θαζεζηψο ζχκβαζεο κίζζσζεο, παξαρψξεζεο ή άιιεο αλάινγεο 

θαηάζηαζεο. (Ιζρύεη κόλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55, θαζώο θαη γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο ησλ κηζζσηώλ ή ησλ παξαρσξεζηνύρσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ). 

 Οη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξνρέο (facilities – amenities) 

ηεινχλ (ή δελ ηεινχλ) ππφ θαζεζηψο ζχκβαζεο κίζζσζεο, παξαρψξεζεο ή άιιεο 

αλάινγεο θαηάζηαζεο. (Ηζρχεη κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55) 

 Οη εηδηθέο άδεηεο θαη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο βξίζθνληαη ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε 

ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ Οδεγνχ ηεο Πξάμεο. 

 Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑκεΑ) ή δεζκεχεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 

ππνδνκψλ πξφζβαζεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην πξνηεηλφκελν επελδπηηθφ ζρέδην 

κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο (ζε πεξίπησζε πνπ δε δηαζέηεη ηηο ζρεηηθέο 

ππνδνκέο θαη ε πξόηαζε εληαρζεί ζηελ Πξάμε).  

Ωο ππνδνκέο λννύληαη ηόζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο όζν θαη νη ειεθηξνληθέο ππνδνκέο θαη 

εθαξκνγέο πνπ απεπζύλνληαη ζην πειαηεηαθό θνηλό (π.ρ. ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο όπσο ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθόξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο 

θ.ιπ.). Σε πεξίπησζε δε, πνπ ε επηρείξεζε απαζρνιεί ππάιιειν κε αλαπεξία ζηελ 

παξνύζα ππεύζπλε δήισζε ζα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζην γεγνλόο απηό θαη ν 

δηθαηνύρνο ζα δειώλεη ππεύζπλα όηη έρεη πξνβεί ζε «εύινγεο πξνζαξκνγέο» ηνπ 

εξγαζηαθνύ ρώξνπ, όπσο νξίδεη ην άξζξν 10 ηνπ Ν.3304/2005 (ΦΔΚ 16/Α). 

 Ο θνξέαο ηεο επέλδπζεο είλαη ήδε / ή φρη απηνπαξαγσγφο ζχκθσλα κε ην 

Ν.3468/2006. 

 Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη / ή δε δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ή ζρεηηθφ ζήκα. (Σε 

πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ζύζηεκα/ζπζηήκαηα ή ζήκα/ζήκαηα δηαρείξηζεο 

πνηόηεηαο πξνζθνκίδεη θσηναληίγξαθα ησλ ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθώλ/ζεκάησλ καδί κε ηα 

ππόινηπα δηθαηνινγεηηθά (θάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ). 

 ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 

νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα πξνζθνκίζεη κηζζσηήξην 

ζπκβφιαην πνπ λα θαιχπηεη ρξνληθά θαη’ ειάρηζηνλ πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ή ηνπο ηίηινπο 

ηδηνθηεζίαο. (ηζρύεη κόλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ρώξν/εγθαηάζηαζε κε 

ζύκβαζε κίζζσζεο θαη  δελ εθαξκόδεηαη γηα ηα πισηά κέζα). 
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 ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη φηη ην 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (εθπξφζσπνο/νη), κε ηηο, θαηά πεξίπησζε, εηδηθέο 

άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ρεηξηζηψλ, εθπαηδεπηψλ θ.ιπ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζα δηαηίζεηαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο/σλ θαη γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 

 ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα 

δηαηεξήζεη ζηαζεξφ ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηηο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο (Κ.Α.Γ.), ππνινγηδφκελν ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (Δ.Μ.Δ.) κέρξη θαη δχν (2) 

έηε κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 

 ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζπκθσλεί ζηελ δεκνζίεπζε ηεο 

επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ειεθηξνληθά 

(ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο Αξρήο  πληνληζκνχ www.espa.gr θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ , www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006. 

 ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξηβεηψλ ζηε δήισζή κνπ κεηά ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ, ην 

έξγν ζα απεληαρζεί θαη ζα θιεζψ λα επηζηξέςσ εληφθσο ηε ιεθζείζα δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε. 

 

B. Τπεχζπλε Γάισζε κε ηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη: 

 

Β.1: 

 Ζ αηηνχζα ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε επηρείξεζε ή 

 Ζ αηηνχζα ιεηηνπξγεί σο «εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (νληφηεηα)» απφ θνηλνχ κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο.28 (ηελ έλλνηα ηεο «εληαέαο νηθνλνκηθάο κνλΪδαο» 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλδεδεκΫλεο θαη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα 

επηρεηξήζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 6 ηνπ παξφληνο). ηελ 

πεξίπησζε απηή, ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν παξαθάησ Πίλαθαο γηα θάζε κία 

απφ ηηο σο άλσ επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ε αηηνχζα: 

 

Πέλαθαο 4: Δπηρεηξάζεηο κε ηηο νπνέεο ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο «εληαέα νηθνλνκηθά 
κνλΪδα». 

ηνηρεέα Δπηρεέξεζεο Δπεμάγεζε 

ΑΑ Δπηρείξεζεο Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία ε 

αηηνχζα ιεηηνπξγεί σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ 

έλλνηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλδεδεκέλεο/ 

                                                 
28

 ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο εληαίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (νληφηεηαο) βι. ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα 3. 

http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
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ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο). 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο  

Α.Φ.Μ. Δπηρείξεζεο  

Κ.Α.Γ. Δπηρείξεζεο Αλαγξάθεηαη ν θχξηνο Κ.Α.Γ. 

Πνζνζηφ πκκεηνρήο 0-100 

Δπψλπκν Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

λνκα Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

Παηξψλπκν Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

Α.Φ.Μ. Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

Έγγξαθν Σαπηνπνίεζεο Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ 

Α.Γ.Σ. ή Ηζνδχλακν 

Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

 

Γηα θάζε επηρείξεζε (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) γηα ηελ νπνία δειώλεηαη όηη ε αηηνύζα ιεηηνπξγεί σο 

εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα, απαηηείηαη επηπιένλ, ε πξνζθόκηζε ησλ Πξαθηηθνύ Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ 

θνξέα ηεο επέλδπζεο (εάλ πξόθεηηαη γηα Α.Δ.), ή θαηαζηαηηθνύ ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο (εάλ 

πξόθεηηαη γηα Ο.Δ), ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ (ζπκβάζεηο, κεηνρνιόγην, 

ηζνινγηζκνί, δειώζεηο, ΦΔΚ θ.ιπ.). πνπ λα απνδεηθλύεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα θαησηέξσ: 

i. Τελ ύπαξμε κηαο λνκηθήο πξνζσπηθόηεηαο.  

ii. Τελ ύπαξμε κόληκεο θαη εληαίαο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζηξαηεγηθήο. 

iii. Τελ πηνζέηεζε ηεο δνκήο κηαο εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζε δύν ρξεκαηηζηήξηα. 

iv. Τελ εζσηεξηθή αληηζηάζκηζε θεξδώλ θαη δεκηώλ ή ηε δηαλνκή ησλ εζόδσλ κεηαμύ ησλ 

δηαθόξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ.  

v. Τελ από θνηλνύ επζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ηελ θαηαλνκή ησλ εμσηεξηθώλ θηλδύλσλ 

κεηαμύ ηνπο.  

vi. Τηο ακνηβαίεο ζπκκεηνρέο ζην θεθάιαην κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνηεινύλ ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα. 

vii. Τε ζρέζε ηεο αηηνύζαο κε άιιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο 

ζπλδεδεκέλεο ή ζπλεξγαδόκελεο κε απηήλ. 

 

Β.2: 

 Σν χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ε αηηνχζα, θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ καδί κε απηήλ σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα 

πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο θαη νη ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα 

επηρεηξήζεηο),29 έρνπλ απνθηήζεη έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο ηεο ελίζρπζεο θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα 

νηθνλνκηθά έηε) απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζην πιαίζην ηεο 

Πξάμεο, βάζεη θαζεζηψηνο De Minimis. 

 

                                                 
29

 Ο νξηζκφο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θαη ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 6. 
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Σηε δήισζε ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο εληζρύζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί βάζεη ηνπ 

θαζεζηώηνο De Minimis (πξόγξακκα, θνξέαο επηδόηεζεο, ρξνλνινγία έληαμεο θαη πνζό). 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη θακία ελίζρπζε, ζα ην αλαγξάθεη ζηελ 

ππεύζπλε δήισζε. 

 

Πέλαθαο 5: Πέλαθαο Δπηρνξεγάζεσλ De Minimis 

 

ΔΝΗΥΤΔΗ De Minimis ΓΗΑ ΣΗ ΟΠΟΗΔ Ζ ΑΗΣΟΤΑ ΔΥΔΗ ΑΠΟΚΣΖΔΗ ΔΝΝΟΜΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΛΖΦΖ. 

ηνλ Πέλαθα ζπκπιεξψλνληαη θαη νη εληζρχζεηο πνπ Ϋρνπλ ιεθζεέ βΪζεη ηνπ πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο (2009/C83/01). 
(ΑθνξΪ ζηελ επηρεέξεζε πνπ ππνβΪιιεη πξφηαζε (αηηνχζα) θαζψο θαη ζε απηΫο κε ηελ νπνέα ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο εληαέα νηθνλνκηθά 

κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο ά ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο). 

Πξφγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε απφ ην νπνίν ε 
επηρείξεζε έρεη 
απνθηήζεη έλλνκν 
δηθαίσκα ιήςεο ηεο 
ελίζρπζεο (απφ 
1/1/2009 θαη κεηά) θαη 
θνξέαο ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο. 

Αξηζκφο 
Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο 
Έληαμεο ή αξηζκφο 
ζχκβαζεο ή άιινπ 
εγγξάθνπ κε ην 
νπνίν 
ηεθκεξηψλεηαη ε 
ιήςε ηνπ έλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο 

Ζκ/λία 
Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο 
Έληαμεο ή 
εκεξνκελία 
ιήςεο ηνπ 
έλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο 

Πνζφ 
δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζ
εο πνπ 
αλαγξάθεηαη 
ζηελ 
Απφθαζε 
Έληαμεο. 

Πνζφ 
Γεκφζηαο 
Υξεκαηνδφηεζ
εο πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά 
ζηελ 
επηρείξεζε. 

Ζκ/λία 
θαηαβνιήο 
ηειεπηαίαο 
ρξεκαηνδφηεζ
εο. 

Δπσλπκία 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 

        

        

        

        

        

        

         

        

        

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη σο εκεξνκελία δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο έληαμεο/ππαγσγήο θαη ελ γέλεη παξαρώξεζεο ηνπ έλλνκνπ δηθαηώκαηνο ιήςεο ηεο 

ελίζρπζεο. Διέγρεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ην ζύλνιν ησλ εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ε 

επηρείξεζε ιακβάλεη, ηόζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, όζν θαη ησλ δύν 

πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθώλ εηώλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί αλ ε λέα ελίζρπζε δελ νδεγεί ζε ππέξβαζε 

ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ πνπ ηζρύεη γηα ηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο. Σε θάζε πεξίπησζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ιακβάλνληαη ππόςε θαη νη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

αλσηέξσ απνθάζεσλ.(Δάλ δειαδή έλα επελδπηηθό ζρέδην έρεη νινθιεξσζεί θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί ε 

αξρηθή ηνπ έγθξηζε, ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ ε ηειεπηαία ηξνπνπνηεκέλε εγθξηηηθή απόθαζε). 

 

Β.3: 

 Σν χςνο ησλ εληζρχζεσλ γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ ε αηηνχζα, θαζψο θαη 

νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ καδί κε απηήλ σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ 

έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο θαη νη ζπλεξγαδόκελεο κε ηελ αηηνύζα 

επηρεηξήζεηο), έρνπλ απνθηήζεη έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο ηεο ελίζρπζεο, θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε (ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα δχν πξνεγνχκελα 

νηθνλνκηθά έηε) απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο, 

βάζεη νηνπδήπνηε άιινπ θαζεζηψηνο. 
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Σηε δήισζε ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο εληζρύζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί βάζεη νηνπδήπνηε 

άιινπ θαζεζηώηνο πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο πεξί εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο 

(πξόγξακκα, θνξέαο επηδόηεζεο, ρξνλνινγία έληαμεο θαη πνζό) γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο 

πνπ πξόθεηηαη λα ζσξεπζνύλ κε εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη θακία ελίζρπζε, ζα ην αλαγξάθεη ζηελ ππεύζπλε δήισζε. 

 

Πέλαθαο 6: Δπηρνξεγάζεηο βΪζεη νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ (πιελ de minimis) θαζεζηψηνο γηα ηηο 
έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

 

ΔΝΗΥΤΔΗ (πιελ De Minimis) ΓΗΑ ΣΗ ΟΠΟΗΔ Ζ ΑΗΣΟΤΑ ΔΥΔΗ ΑΠΟΚΣΖΔΗ ΔΝΝΟΜΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΛΖΦΖ, ΒΑΔΗ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟΤ 
ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΗΓΗΔ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ. 

ΑθνξΪ ζηελ επηρεέξεζε πνπ ππνβΪιιεη πξφηαζε (αηηνχζα) θαζψο θαη ζε απηΫο κε ηελ νπνέα ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο εληαέα νηθνλνκηθά 
κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο ά ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο). 

Πξφγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε απφ ην νπνίν ε 
επηρείξεζε έρεη 
απνθηήζεη έλλνκν 
δηθαίσκα ιήςεο ηεο 
ελίζρπζεο (απφ 
1/1/2009 θαη κεηά) θαη 
θνξέαο ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο. 

Αξηζκφο θαη 
εκεξνκελία 
Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο έληαμεο / 
ππαγσγήο ή 
εκεξνκελία ιήςεο 
ηνπ έλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο 

Ίδηεο 
δαπάλεο πνπ 
απεηέιεζαλ 
αληηθείκελν 
ελίζρπζεο 
δπλάκεη 
άιινπ 
θαζεζηψηνο 

Πνζφ 
δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζ
εο πνπ 
αλαγξάθεηαη 
ζηελ 
Απφθαζε 
Έληαμεο/ππαγ
σγήο. 

Πνζφ 
Γεκφζηαο 
Υξεκαηνδφηεζ
εο πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά 
ζηελ 
επηρείξεζε. 

Ζκ/λία 
θαηαβνιήο 
ηειεπηαίαο 
ρξεκαηνδφηεζ
εο. 

Δπσλπκία 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 

        

        

        

        

        

        

        

         

        

        

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη σο εκεξνκελία δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο έληαμεο/ππαγσγήο θαη ελ γέλεη παξαρώξεζεο ηνπ έλλνκνπ δηθαηώκαηνο ιήςεο ηεο 

ελίζρπζεο. 

 

Β.4: 

 Σν χςνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζε επελδπηηθή πξφηαζε, ε νπνία 

έρεη ππνβιεζεί απφ ηελ αηηνχζα επηρείξεζε θαζψο θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ καδί κε απηήλ σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα 

πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα 

επηρεηξήζεηο) θαη βξίζθεηαη ζε ζηάδην αμηνιφγεζεο ή έληαμεο, βάζεη θαζεζηψηνο de 

minimis γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε ή νηνπδήπνηε άιινπ θαζεζηψηνο γηα ηηο ίδηεο 

επηιέμηκεο δαπάλεο. 

 

Σηε δήισζε ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία γηα ην ύςνο ησλ εληζρύζεσλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε επελδπηηθή 

πξόηαζε, ε νπνία έρεη ππνβιεζεί από ηελ αηηνύζα επηρείξεζε, θαζώο θαη από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ 

καδί κε απηήλ σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδεδεκέλεο θαη νη ζπλεξγαδόκελεο 
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κε ηελ αηηνύζα επηρεηξήζεηο) θαη βξίζθεηαη ζε ζηάδην αμηνιόγεζεο ή έληαμεο
30

, βάζεη θαζεζηώηνο de minimis γηα 

νπνηαδήπνηε δαπάλε ή νηνπδήπνηε άιινπ θαζεζηώηνο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο (πξόγξακκα, θνξέαο 

επηδόηεζεο, εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο, αηηνύκελε επηρνξήγεζε). 

 

Πέλαθαο 7:  Πέλαθαο αηηνχκελσλ επηρνξεγάζεσλ πνπ βξέζθνληαη ζε ζηΪδην αμηνιφγεζεο 
ά Ϋληαμεο βΪζεη θαζεζηψηνο de minimis γηα νπνηαδάπνηε δαπΪλε ά 
νηνπδάπνηε Ϊιινπ θαζεζηψηνο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

ΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΔΝΗΥΤΔΗ πνπ βξέζθνληαη ζε ζηΪδην αμηνιφγεζεο ά Ϋληαμεο βΪζεη θαζεζηψηνο De Minimis γηα νπνηαδάπνηε δαπΪλε 
ά νηνπδάπνηε Ϊιινπ θαζεζηψηνο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

ηνλ Πέλαθα ζπκπιεξψλνληαη θαη νη αηηνχκελεο εληζρχζεηο βΪζεη ηνπ πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο (2009/C83/01) 
ΑθνξΪ ζηελ επηρεέξεζε πνπ ππνβΪιιεη πξφηαζε (αηηνχζα) θαζψο θαη ζε απηΫο κε ηελ νπνέα ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο εληαέα 

νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο ά ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο). 

Πξφγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε ζην νπνίν/α ε 
επηρείξεζε έρεη 
ππνβάιιεη πξφηαζε 
θαη θνξέαο 
ρνξήγεζεο ελίζρπζεο. 

Ζκ/λία Τπνβνιήο 
επελδπηηθήο πξφηαζεο  

Πνζφ αηηνχκελεο δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο  

Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ Γηθαηνχρνπ ηεο 
Δλίζρπζεο. 

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

 

 ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξηβεηψλ ζηε δήισζή κνπ κεηά ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ην 

έξγν ζα απεληαρζεί θαη ζα θιεζψ λα επηζηξέςσ εληφθσο ηε ιεθζείζα δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε. 

 

13)  ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% απαηηείηαη, επηπιένλ ε πξνζθφκηζε: Πξαθηηθνχ Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο (εάλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ.), ή θαηαζηαηηθνχ ηνπ θνξέα ηεο 

επέλδπζεο (εάλ πξφθεηηαη γηα Ο.Δ), ή νπνηνπδήπνηε  άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ λα 

απνδεηθλχεη ηε ζπκκεηνρή απηή. 

14) ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ή κέηνρνη ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο ζπκκεηέρνπλ ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% απαηηείηαη, επηπιένλ, ε πξνζθφκηζε: Πξαθηηθνχ 

γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο (αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ.) ή Καηαζηαηηθνχ ηεο ελ 

ιφγσ επηρείξεζεο (αλ πξφθεηηαη γηα Ο.Δ.) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ  

απνδεηθλχεη ηε ζπκκεηνρή απηή. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεξγαζηψλ ππνβάιινληαη φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 

ζπκβαιιφκελν μερσξηζηά, εθηφο απφ ην δηθαηνινγεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 4.4.2, ζηνηρείν (9) 

«Αλαιπηηθέο Πξνζθνξέο», νη νπνίεο κελ θαη πεξηγξάθνληαη γηα θάζε ζπκβαιιφκελν , ζπιιέγνληαη δε 

                                                 
30

 ην «ζηάδην έληαμεο» ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ε επελδπηηθή πξφηαζε έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά θαη εγθξηζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 
νηθείν πξφγξακκα, αιιά δελ έρεη αθφκε εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε έληαμεο.   
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θαη ππνβάιινληαη εληαία απφ ηνλ Νφκηκν εθπξφζσπν ηεο πλεξγαζίαο, ν νπνίνο επηπξφζζεηα 

ππνβάιιεη: 

 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ννκέκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο πλεξγαζέαο πεξί απνδνρήο ηνπ 

δηνξηζκνχ ηνπ. 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Αλαπιεξσηά Ννκέκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο πλεξγαζέαο πεξί 

απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ε Δηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (Δ.Τ.ΠΟ.Σ.) θαη ν Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. 

δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

δηαζηαχξσζε θαη ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή πξηλ θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηε ιήμε ηεο πεληαεηίαο απφ απηήλ. 

 

4.5. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:  

 

o Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ (4.5.1) 

o Αμηνιφγεζε – Βαζκνιφγεζε πξνηάζεσλ (Παξάγξαθνο 4.5.2) 

o χγθιεζε Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο (Παξάγξαθνο 4.5.3).  

o Δηδνπνίεζε επηρεηξήζεσλ γηα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο (έγθξηζε / απφξξηςε 

πξφηαζεο)  

o Έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο (γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

Πξάμε). 

 

4.5.1. Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ηππηθψλ πξνυπνζΫζεσλ 
 

ε απηφ ην ζηάδην ειέγρεηαη ε επηιεμηκφηεηα ηνπ ππνβάιινληνο ηελ πξφηαζε κε βάζε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.2 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Πξάμε. Ο έιεγρνο ησλ απαξαηηήησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηππηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ, δηελεξγείηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.. 

 

Ο έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη νη φπνηεο εθθξεκφηεηεο δχλαηαη λα 

απνζηαινχλ εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.. ε 

πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη, νπνηαδήπνηε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ, 

πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 
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ζηε Πξάμε, επηθΫξεη ηε κε αμηνιφγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ κία πξφηαζε 

δελ πιεξνί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ δελ πξνρσξά ζε πεξαηηέξσ ζηάδην αμηνιφγεζεο.  

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ν Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. πξνσζεί ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο 

παξαγξάθνπ 4.5.3 θαησηέξσ, αθελφο Πίλαθα ησλ πξνηάζεσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

πιεξφηεηαο θαη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ, αθεηέξνπ Πίλαθα ησλ 

πξνηάζεσλ νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηνπο σο άλσ φξνπο , πξνζθνκίδνληαο φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο. Ζ Δπηηξνπή επηθπξψλεη κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο ηνπο σο άλσ Πίλαθεο θαη πξνσζεί ηηο 

επηιέμηκεο πξνο βαζκνιφγεζε πξνηάζεηο γηα αμηνιφγεζε. 

 
4.5.2. ΑμηνινγεηΫο –Μεηξψν Αμηνινγεηψλ 

 
Οη αμηνινγήζεηο ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ δηελεξγνχληαη απφ δχν (2) αμηνινγεηΫο, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη απφ ην Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά απφ πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΤΓ/ΔΠΑΔ. ε θάζε πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη φηη 

ν αμηνινγεηήο δελ ηαπηίδεηαη κε θαλέλα δπλεηηθφ δηθαηνχρν ή πάξνρν ζπκβνπιεπηηθήο ππεξεζίαο 

θαλελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ έρεη ππνβιεζεί ζηελ Πξάμε. 

 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη θαη επφπηεο αμηνιφγεζεο νη νπνίνη επηιέγνληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεο Πξάμεο, νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ νξζή ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. 

 

4.5.3. Κεληξηθά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 

 
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Πξάμεο, δεκηνπξγείηαη Κεληξηθή Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο, ε νπνία είλαη 5κειήο θαη νξίδεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 

ζπκκεηέρεη σο κέινο ν Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πξάμεο δχλαηαη λα νξίδνληαη επηπξφζζεηεο 

Κεληξηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ πξνηάζεσλ.  

 

Υσξίο δηθαίσκα ςήθνπ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη 

Παξαθνινχζεζεο θαη αξκφδην ζηέιερνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑΔ (ΔΤΓ 

ΔΠΑΔ). Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο έρεη ηελ επζχλε ηεο 

γλσκνδφηεζεο επί φισλ ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνηάζεσλ, κεηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνπο 

αμηνινγεηέο θαη εηδηθφηεξα έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

o Γλσκνδνηεί γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα πξνρσξήζνπλ ζην ζηάδην 

αμηνιφγεζεο.  
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o Μεξηκλά γηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη ζην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη επνπηείαο ηεο 

δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο. 

o Αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο κεηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

έρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεθκεξησκέλεο απφξξηςεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ 

πιεξείηαη θάπνηα απφ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. 

o Δμεηάδεη ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην θαη δηαηππψλεη 

αηηηνινγεκέλε γλψκε πεξί επαλαμηνιφγεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη 

δηαπηζησζεί πξνθαλέο ιάζνο.  

o Δπαλαμηνινγεί θαη βαζκνινγεί ηηο πξνηάζεηο επί ησλ νπνίσλ ε δηαθνξά ησλ επηκέξνπο 

βαζκνινγηψλ ησλ δχν αμηνινγεηψλ ππεξβαίλεη ηηο 20 κνλάδεο ή ε πξφηαζή ηνπο γηα ηνλ 

ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ δηαθέξεη ζεκαληηθά.  

o Απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη δηαηππψλεη 

αηηηνινγεκέλε γλψκε ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο εγείξνληαη ακθηζβεηήζεηο.  

o Οξηζηηθνπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ.  

Οη γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο πξφηαζεο θαη λα είλαη 

επαξθψο αηηηνινγεκέλεο. Ζ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο βξίζθεηαη ζε 

απαξηία θαη κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη φηαλ παξεπξίζθνληαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηεο ηα 

νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, έλα εθ  ησλ νπνίσλ πξέπεη  λα είλαη ν Πξφεδξνο απηήο.  

 
4.5.4. ΓηΪξθεηα δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο 

 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηελέξγεηαο πξνθαηαξθηηθνχ ζηαδίνπ  γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ (παξάγξαθνο 4.5.1 αλσηέξσ), νξίδεηαη 

κέρξη εμάληα (60) εξγΪζηκεο εκΫξεο. ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο πξφζζεηνπ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο 

απφ εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ή άιιε εηδηθή επηηξνπή, ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο απμάλεηαη θαηά ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο.  

Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ε 

απφθαζε έληαμεο ζηελ Πξάμε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.6 θαησηέξσ. 

 

4.5.5. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνηΪζεσλ 

 
Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο πνπ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο εμεηάδνληαη θαη 

βαζκνινγνχληαη απφ ηνπο αμηνινγεηέο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ φπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.5.6. Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ δχν (2) αμηνινγεηΫο θαη 

βαζκνινγείηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο νδεγνχ. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο είλαη ν 

κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ. 

 

Βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη νη εμήο: 
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 Οη πξνηάζεηο πνπ πξνσζνχληαη πξνο αμηνιφγεζε αλαηίζεληαη πξνο εμέηαζε ζηνπο 

αμηνινγεηέο κε θιήξσζε πνπ γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

 Κάζε θιήξσζε γηα ρξέσζε πξφηαζεο ζε αμηνινγεηή, ιακβάλεη ρψξα, είηε κέζσ απηφκαηεο 

θιήξσζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ην ζχζηεκα, είηε-ζε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο 

ηνπ ηειεπηαίνπ-κέζσ θιήξσζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο δηαδηθαζίαο, θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε ηε ζηηγκή ηεο δηελέξγεηαο ηεο αμηνιφγεζεο. Καλέλα εκπιεθφκελν κέινο 

δε γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ αμηνιφγεζε. 

 Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ δχν (2) αμηνινγεηέο. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

εηδηθνχο, ειεγρφκελνπο ρψξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε φιε δηαδηθαζία 

επνπηεχεηαη απφ αξκφδηνπο επφπηεο.  

 Απφ ηε ζηηγκή ηεο ρξέσζεο κηαο πξφηαζεο, έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο δελ 

είλαη επηηξεπηή ε έμνδνο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο, ε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

θαη ε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ηνπ αμηνινγεηή κε άιια πξφζσπα. ε πεξίπησζε 

αλαγθαζηηθήο δηαθνπήο ηεο αμηνιφγεζεο, αθπξψλεηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ε πξφηαζε 

δξνκνινγείηαη πξνο λέα ρξέσζε. 

 Δπελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ 

βαζκνινγία 50 κνλάδσλ θαη’ ειάρηζηνλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ Πξάμε. 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ απαηηείηαη ε 

ζπγθέληξσζε βαζκνινγίαο 55 κνλάδσλ θαη’ ειάρηζηνλ γηα λα κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ 

Πξάμε. 

 ε πεξίπησζε ηζνβαζκέαο δχν ή πεξηζζνηέξσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, εμεηάδεηαη ε 

εμάληιεζε ή κε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα φπνπ ππάγεηαη ε εθάζηνηε επηρείξεζε 

θαη πινπνηείηαη ε επέλδπζε. Γεπηεξεπφλησο, εμεηάδεηαη ν κέζνο φξνο ηεο  βαζκνινγίαο πνπ 

ζπγθέληξσζε ην επελδπηηθφ ζρέδην ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο Β1 έσο Β4 ηνπ Πίλαθα 8 θαη 

πξνθξίλνληαη θαηά ζεηξά ηα επελδπηηθά ζρέδηα κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία. Δάλ πξνθχπηεη 

μαλά ηζνβαζκία, εμεηάδεηαη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο πνπ ζπγθεληξψλεη ην επελδπηηθφ 

ζρέδην ζηα θξηηήξηα Β6, Β7 θαη Β8. Ζ βαζκνινγία ζηξνγγπινπνηείηαη έσο ην δεχηεξν 

δεθαδηθφ ςεθίν. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο αμηνινγεηέο νη αμηνινγεζείζεο 

πξνηάζεηο εηζάγνληαη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο γηα εμέηαζε.  

 

πγθεθξηκέλα γηα θάζε πξφηαζε αλαθέξεηαη: 

 

 Ζ βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο απφ έθαζην εθ ησλ αμηνινγεηψλ. 

 Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν αμηνινγεηψλ. 

 Ο πξνηεηλφκελνο πξνυπνινγηζκφο απφ έθαζην εθ ησλ αμηνινγεηψλ. 

 Ο κέζνο φξνο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνυπνινγηζκψλ απφ ηνπο αμηνινγεηέο. 
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Ζ ηειηθή βαζκνινγία θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο θάζε πξφηαζεο νξηζηηθνπνηνχληαη απφ ηελ Κεληξηθή 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο θαηφπηλ παξνπζίαζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο 

απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.. 

ε θάζε πεξίπησζε ε αξκφδηα Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ δηακνξθσκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο 

αηηηνινγψληαο κε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηπρφλ πεξηθνπέο ζε ζρέζε κε ηνλ ππνβαιιφκελν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πξφηαζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο 

θαηαγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά πξαθηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ 

γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο. 

 
4.5.6. Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο - Βαζκνινγέα πξνηΪζεσλ - ΚαηΪηαμε πξνηΪζεσλ 
 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηελ έληαμε ησλ επελδχζεσλ ζηελ Πξάμε ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πέλαθαο 8: Κξηηάξηα αμηνιφγεζεο θαη βαζκνινγέα 

 

Α/Α Κξηηάξην αμηνιφγεζεο     

Βαζκνινγέα 
επηρεηξάζεσλ πνπ 
δελ ηεξνχλ 
ινγηζηηθΪ βηβιέα. 

Βαζκνινγέα 
επηρεηξάζεσλ πνπ 
ηεξνχλ ινγηζηηθΪ 
βηβιέα. 

Α. 
Βησζηκφηεηα ηνπ θνξΫα ηεο 
ΔπΫλδπζεο.   

     0 10 

  Γεέθηεο         

Α.1 Πεξηζψξην Κέξδνπο (Κ).       7 

Α.2 
Κάιπςε επέλδπζεο απφ θέξδε πξν 
θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (ΚΔΚ). 

      3 

Β. 

πλΪθεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδένπ κε ηηο 
απαηηάζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
ΠξνγξΪκκαηνο θαη ηεθκεξέσζε 
ηεο επΫλδπζεο. 

Βαζκνινγέα 
επηρεηξάζεσλ 
πνπ δελ ηεξνχλ 
ινγηζηηθΪ βηβιέα. 

Βαζκνινγέα 
επηρεηξάζεσλ 
πνπ ηεξνχλ 
ινγηζηηθΪ 
βηβιέα. 

100 90 

  Γεέθηεο         

Β.1 

Δλζσκάησζε θαη ππνζηήξημε ηεο 
αλάπηπμεο ησλ  ελαιιαθηηθψλ 
ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
(Παξαγσγή θαη παξνρή 
ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, εηζαγσγή 
θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγή, 
δηάζεζε θαη πξνψζεζε ησλ 
ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ελζσκάησζε ΣΠΔ, 
εηδηθήο ηερλνγλσζίαο θ.ιπ.).  

    30 30 

  Τςειή:   30 30     

  Μέηξηα:  17 17     

  Υακειή:  0 0     
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Β.2 

Σεθκεξίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη αλάιπζή ηνπ 
αλά θαηεγνξία επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ. 
Πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηνπ 
ηερληθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο πξφηαζεο 
ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε: 

- ηελ πξνηεηλφκελε 
κεζνδνινγία 

- ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα 
κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ 
ελεξγεηψλ 

- ην ρξνλνδηάγξακκα 
πινπνίεζεο. 

    20 20 

  Τςειή:   20 20     

  Μέηξηα:  13 13     

  Υακειή:  0 0     

Β.3 
πλάθεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
εμνπιηζκνχ κε ηνπο επηδησθφκελνπο 
ζηφρνπο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

    10 10 

  Τςειή:   10 10     

  Μέηξηα:  7 7     

  Υακειή:  0 0     

Β.4 

πλάθεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 
θηηξηαθψλ παξεκβάζεσλ, 
δηαξξπζκίζεσλ, βειηηψζεσλ, 
δηακφξθσζεο πθηζηάκελσλ ρψξσλ, 
εηδηθψλ θαη  βνεζεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θ.ι.π., κε ηηο 
πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο θαη ηνπο 
επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

    5 5 

  Τςειή:   5 5     

  Μέηξηα:  3 3     

  Υακειή:  0 0     

Β.5 
Βαζκφο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ 
θνξέα ηεο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ην 
επελδπηηθφ ζρέδην. 

    5 5 

  Τςειή:   5 5     

  Μέηξηα:  3 3     

  Υακειή:  0 0     

Β.6 Δλζσκάησζε πξάζηλσλ ελεξγεηψλ     5 5 

  Τςειή:   5 5     

  Μέηξηα:  3 3     

  Υακειή:  0 0     

Β.7 
Δλζσκάησζε ελεξγεηψλ 
πξνζβαζηκφηεηαο ΑκεΑ. 

    5 5 

  Τςειή:   5 5     

  Μέηξηα:  3 3     

  Υακειή:  0 0     

Β.8 
Δλζσκάησζε πξνηχπσλ θαη 
ζπζηεκάησλ. 

    10 10 

  Τςειή:   10 10     

  Μέηξηα:  7 7     

  Υακειή:  0 0     

Β.9 

Σερληθή, ιεηηνπξγηθή θαη νξγαλσηηθή 
επάξθεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ. 

    10   
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  Τςειή:   10       

  Μέηξηα:  7       

  Υακειή:  0       

  ΤΝΟΛΟ 100 90 100 100 

 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πλεξγαζίαο, ε αμηνιφγεζε ηεο Οκάδαο Κξηηεξίσλ Α’ «Βησζηκφηεηα ηνπ Φνξέα 

ηεο επέλδπζεο», δηελεξγείηαη κφλν γηα ηνλ Τπεχζπλν (Leader) ηεο πλεξγαζίαο. 

 

Ζ Σειηθά Βαζκνινγέα (ΣΒ) ηεο θΪζε πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ δχν (2) 

νκΪδσλ θξηηεξέσλ, δειαδά: ΣΒ = Α + Β. 

 

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη βαζκνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ νκάδσλ θξηηεξίσλ (Α θαη Β) 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα 11. 

 

4.6. ΔΝΣΑΞΖ ΔΡΓΧΝ 

 
Μεηά ηε δηαδηθαζία ηεο Παξαγξάθνπ 4.5, ζπλάγεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ θαη 

ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. ηειηθφο πίλαθαο κε ηηο επηιέμηκεο θαη ηηο κε επηιέμηκεο πξνο 

έληαμε επηρεηξήζεηο αλά Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Ο πίλαθαο ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο, ε νπνία θαη ηνλ νξηζηηθνπνηεί κε ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

Καηφπηλ, δεκνζηνπνηείηαη ειεθηξνληθά θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο κε 

θάζε πξφζθνξν κέζν (ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, ηαρπκεηαθνξά, ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θ.ιπ.). Αθνινχζσο,  ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ζηνλ Τπνπξγφ 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ηελ επηθχξσζή ηνπο θαη ηελ  έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. Ζ 

ζρεηηθή απφθαζε δεκνζηνπνηείηαη επίζεο ειεθηξνληθά θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν (ηαρπδξνκηθή απνζηνιή, ηαρπκεηαθνξά, ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

θ.ιπ.). Γηα θάζε πξάμε πνπ αμηνινγήζεθε αξλεηηθά, ή θξίζεθε σο κε παξαδεθηή, ή δελ ιακβάλεηαη 

απφθαζε ιφγσ κε επάξθεηαο πφξσλ, ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ 

Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ, εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Έληαμεο. ηελ 

έγγξαθε ελεκέξσζε ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Δπί ηεο 

απφθαζεο απηήο ρσξά έλζηαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/ 1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο 

ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο ζην δηθαηνχρν (εθ’ φζνλ ν ηειεπηαίνο πξνζθνκίζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ηα 

ηπρφλ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά). Χο εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ινγίδεηαη ε επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο απνζηνιήο ηνπ ηειηθνχ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζηνπο 

ππνςήθηνπο δηθαηνχρνπο.  
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Ζ απφθαζε Ϋληαμεο εκπεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο φξνπο γηα ηελ νξζή 

εθηέιεζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη 

λα επηηχρεη. 

 

Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εγθξηζνχλ, ζπκθσλνχλ πσο ε έγθξηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπάγεηαη δεκνζίεπζε ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο 

θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ πνπ δεκνζηεχεηαη 

ειεθηξνληθά (ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ ηνπ ΔΠΑ www.espa.gr 

θαη ηνπ ΔΠΑΔ, www.antagonistikotita.gr) ή κε άιινλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν δ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006, φπσο δειψλνπλ ππεχζπλα ζχκθσλα κε ηελ 

Παξάγξαθν 4.4.2. ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

 

5. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΥΔΓΗΧΝ 
 

5.1. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
 

Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ν δηθαηνχρνο κεξηκλά ψζηε λα 

νινθιεξσζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο, επηηπρψο, φιεο νη πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο φπσο αλαιχνληαη 

πεξαηηέξσ ζηνλ παξφληα Οδεγφ. 

 

Σν έξγν πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν εληφο δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 

παξΪδνζεο ηεο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο Ϋληαμεο θαη ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν εθφζνλ 

πηζηνπνηεζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελφ ηνπ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ, ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (Δ.Τ.ΠΟ.Σ.) θαη ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη εγθξηζνχλ νη 

πινπνηεζείζεο δαπάλεο (νηθνλνκηθή πηζηνπνίεζε).  

 

ε θΪζε πεξέπησζε ε ρξνληθά δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηαπηέδεηαη κε απηάλ πνπ δειψλεη ε 

αηηνχζα (εθθξαζκΫλε ζε κάλεο) ζην Έληππν Τπνβνιάο. Ζ πεξένδνο ζε κάλεο ππνινγέδεηαη 

απφ ηελ εκεξνκελέα παξΪδνζεο ηεο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο Ϋληαμεο ζην δηθαηνχρν θαη κε 

αλψηαην φξην πινπνέεζεο ηνπο δεθανθηψ (18) κάλεο. 

 

Ζ ηήξεζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο είλαη ππνρξεσηηθή. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ή θαζπζηέξεζεο 

ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εγθεθξηκέλεο 

πξάμεο, ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ε πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο κπνξεί λα παξαηαζεί, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ αηηήκαηνο απφ ηε δηθαηνχρν επηρείξεζε 

θαη αληίζηνηρεο έγθξηζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.4 ηνπ παξφληνο 

Οδεγνχ.  

 

http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
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ε πεξίπησζε πνπ ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε δελ θαηαθέξεη λα ηεξήζεη ηηο αλσηέξσ ρξνληθέο 

πξνζεζκίεο, ηφηε ην ζρέδην απεληάζζεηαη απφ ηελ Πξάμε θαη επηζηξέθεηαη εληφθσο ην ζχλνιν ηεο 

κέρξη ηφηε θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

ε πεξηπηψζεηο αδηακθηζβήηεησλ πεξηζηαηηθψλ ή/θαη γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο, αληηθεηκεληθήο 

αδπλακίαο, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θ.ιπ., ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε δχλαηαη λα αηηεζεί παξάηαζε 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ηεο ζρεδίνπ, ακέζσο θαη πάλησο ζε εχινγν ρξφλν απφ ηε ζηηγκή 

επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ πεξηζηαηηθψλ ή/θαη γεγνλφησλ. 

 

5.2. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
 

Μφιηο κηα επηρείξεζε ελεκεξσζεί κε ζρεηηθή επηζηνιή γηα ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο, 

νθείιεη λα: 

 Μειεηήζεη ηνπο φξνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο απφθαζεο έληαμεο, 

 Ξεθηλήζεη άκεζα ηελ πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κεξηκλψληαο γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ θαη ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ζηελ Πξάμε. 

Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο πνπ απνηεινχλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα 

θαζνξίδνληαη ζαθψο ζηελ απφθαζε έληαμεο θαη ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ηηο πινπνηήζεη 

φπσο εγθξίζεθαλ.  

5.3. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

 
Κάζε δηθαηνχρνο επηρείξεζε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη επαξθέο πιηθφ (παξαζηαηηθά) πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ θάζε δαπάλε 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην θαη πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πινπνίεζε 

ηεο επέλδπζεο. 

Σν αλσηέξσ πιηθφ ζπλίζηαηαη ζε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο ή/θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε, απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, δειηία απνζηνιήο, θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ θξηζεί απαξαίηεην. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πιηθφ απηφ 

απνηππψλνληαη αθνινχζσο: 

 ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία θαη ην Α.Φ.Μ. ηνπ πξνκεζεπηή, λα 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία θαη νη πνζφηεηεο (ή ε δηάξθεηα ησλ 

ππεξεζηψλ). Δηδηθά γηα ηνλ εμνπιηζκφ, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ.  

 ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη δηαρσξίζηκα ηα ηκήκαηα ησλ δαπαλψλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη 

εκθαλείο ή λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζαθψο νη θαζαξέο αμίεο ρσξίο Φ.Π.Α. 
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 ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη (κε ζθξαγίδα ή ρεηξφγξαθα) ε θξάζε: 

«Υξεκαηνδφηεζε απφ ηε Πξάμε Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» 

 Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα ηεξεί ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

(Κ.Β..) ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ηεξεί 

βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο απαηηείηαη ε δεκηνπξγία μερσξηζηήο ινγηζηηθήο κεξίδαο, έηζη ψζηε λα 

πξνθχπηνπλ ινγηζηηθά νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εληζρπφκελε επέλδπζε.  

 Οη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ απαιιαζζφηαλ απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ είλαη 

ππνρξεσκέλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν19 ηνπ Ν.3842/2010 λα ηεξνχλ απφ 1/7/2010 ηα βηβιία 

θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κ.Β.. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απνπιεξσκή ζα 

πξνζθνκηζηνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη παξαζηαηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ νδεγφ 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ φπσο ηζρχεη θαη γηα ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. 

 Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ηεξεί ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά ηέηνηνλ 

ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επαξθήο δηαδξνκή ειέγρνπ (δειαδή, λα είλαη ζαθήο θαη 

δηαρσξίζηκε θάζε δαπάλε γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ πιεπξάο πξνκεζεπηψλ). 

 Γηα φια ηα είδε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δαπαλψλ, ε πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ζα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο θαηαγεγξακκέλεο πεξηγξαθέο θαη πνζφηεηεο ζηα αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα πψιεζεο/ππεξεζηψλ, απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, δειηία 

απνζηνιήο γηα εμνπιηζκφ, ζπκβάζεηο απφ ππεξεζίεο θιπ.). Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ έθδνζε 

ησλ παξαζηαηηθψλ ζα πξέπεη πάλσ ζε απηά λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νη πνζφηεηεο πνπ ηηκνινγνχληαη, θαζψο επίζεο λα 

είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηξφπν πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην αληίζηνηρν 

εγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αξρεηνζέηεζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο 

θαη εκεξνκελία. Σα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ ηεο 

επέλδπζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζε εηδηθή κεξίδα, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δΫθα Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα 

ππνγξαθάο ηεο απφθαζεο Ϋληαμεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ θαη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ 

αξκφδησλ νξγάλσλ (Διιεληθψλ ή νξγάλσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο), εθφζνλ δεηεζεί ζρεηηθφο 

έιεγρνο. 

 

ηε πεξέπησζε ζπλεξγαζηψλ νη παξαπΪλσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ γηα θαζεκέα εθ ησλ 

ζπκβαιινκΫλσλ επηρεηξάζεσλ. 

 

5.3.1. Δμφθιεζε δαπαλψλ 
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Ζ εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε, πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΔΚ 58Α΄/23.04.2010), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

θπξίσο σο πξνο ηα ρξεκαηηθά φξηα θαη κπνξεί λα γίλεη σο αθνινχζσο: 

 

1. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΑ), 

εμνθινχληαη απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζή ηνπο θαη κέζσ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ φςεσο ηεο εηαηξείαο). 

2. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη αληί 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΑ), ηα 

νπνία εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη ηνπ ιήπηε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ ησλ ηδίσλ ινγαξηαζκψλ. Γελ 

επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. 

 

Απνδεθηνί ηξφπνη εμφθιεζεο είλαη: 

 Έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο 

(δηθαηνχρνπ) πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν 

ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο 

απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ηα ζρεηηθά κε ηελ εθδνζείζα ηξαπεδηθή επηηαγή έληππα θίλεζεο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρείξεζεο 

θαζψο θαη ηνπ πξνκεζεπηή απηήο ή/θαη βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο φηη έρεη εμνθιεζεί (αξηζκφο 

επηηαγήο-εκεξνκελία-πνζφ) (β) θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο, (γ) απφδεημε 

είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50). 

 Καηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ  πξνκεζεπηή, απφ ηνλ ιήπηε ηεο 

ελίζρπζεο (δηθαηνχρν). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην 

αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν ζα θαίλεηαη σο 

δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιήπηε 

ηεο Δλίζρπζεο (δηθαηνχρν),  ν θαηαζέηεο – επελδπηήο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, (β) θαξηέια ηακείνπ (ινγαξηαζκφο 38) ή/θαη extrait εηαηξηθνχ 

ινγαξηαζκνχ απφ φπνπ ζα δηαπηζηψλεηαη ε αλάιεςε ησλ κεηξεηψλ, (γ) απφδεημε είζπξαμεο 

ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50). 

 Μεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) 

αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ θαίλνληαη ηα ζηνηρεία 

ησλ ινγαξηαζκψλ (β) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή (γ) θαξηέια πξνκεζεπηή 

(ινγαξηαζκφο 50). 
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 Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε πξνο ηνλ  πξνκεζεπηή. 

Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε 

αληίζηνηρε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απνδεηθηηθά εθηφο ησλ άιισλ (π.ρ. θαηαζεηήξην) απνηεινχλ ηα 

έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο επηηαγήο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, αληίγξαθν θαη 

θσηνηππία ηνπ ζψκαηνο ηεο αληίζηνηρεο επηηαγήο. 

 Δίλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ειεθηξνληθή 

θαηάζεζε) γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ αξθεί λα πξνζθνκηζηεί ζθξαγηζκέλν απφ 

ηελ Σξάπεδα έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) (δχλαηαη λα δεηνχληαη θαη 

ηα αληίγξαθα ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο ζθξαγηζκέλα απφ ηελ Σξάπεδα) θαη ζπλαθή κε 

ηηο σο άλσ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε απνθπγή ηεο παξαπάλσ 

ππνρξέσζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη ηκεκαηηθή πιεξσκή ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ 

κεηάπησζε ζε κηθξφηεξε θαηεγνξία ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ). 

 Γηα ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνχληαη νη αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη φηη : 

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ. 

 Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ζα πξέπεη λα εμνθιεζεί πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 

νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα 

ζηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..). 

 

ε πεξίπησζε πλεξγαζηψλ, ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα θάζε κία εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

5.4. ΠΑΡΑΣΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ  
 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πινπνίεζεο 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1 αλσηέξσ, νη δηθαηνχρνη 

κπνξνχλ λα αηηνχληαη ηεθκεξησκέλα ζηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ., ηελ παξάηαζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 

έξγνπ. Σν αίηεκα παξάηαζεο εμεηάδεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. κε ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο, ζπκπίπηεη κε ην αλψηαην ρξνληθφ φξην ηεο 

παξαγξάθνπ 5.1 αλσηέξσ  (δεθανθηψ κήλεο), ηφηε ην αίηεκα παξάηαζεο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

ην αξγφηεξν δχν (κήλεο) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο, ππνιείπεηαη ηνπ σο άλσ αλσηάηνπ ρξνληθνχ 

νξίνπ ηφηε ην αίηεκα παξάηαζεο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ησλ 3/4 ηνπ 

δεισζέληνο ρξφλνπ πινπνίεζεο, εθθξαζκέλνπ ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 

Ζ παξάηαζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κάλεο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

εκπέπηνπλ ζηα πεξηζηαηηθΪ ηνπ ηειεπηαένπ εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ 5.1, φπνπ αξκφδηα γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ παξΪηαζεο εέλαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη 

Παξαθνινχζεζεο. Παξάηαζε δίλεηαη κφλν εθφζνλ ηεθκεξησκέλα δελ πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ 

δηθαηνχρνπ γηα ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ.  

 

5.5. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, επηηξέπνληαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο, εθφζνλ κε ηελ αηηνχκελε ηξνπνπνίεζε δελ 

αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζηε Πξάμε θαη ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζήο ηνπ. 

εκεηψλεηαη φηη δε γέλεηαη δεθηφ αέηεκα αχμεζεο ηνπ εγθεθξηκΫλνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σν ζχλνιν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ην 

20% ηνπ αξρηθά εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ (λα είλαη δειαδή θαηψηεξν ηνπ 80% ηνπ αξρηθά 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ). Δπηηξέπνληαη κεηαθνξέο θνλδπιίσλ α) κφλν απφ κηθξφηεξε ζε 

κεγαιχηεξε θαηεγνξία δαπάλεο31 ή/θαη β) κεηαμχ δαπαλψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία.  

 

Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλν αίηεκα ζηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ., κε 

ζπλεκκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ν Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Κεληξηθή 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε αίηεζε πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη 

εηδηθψο θαη επαξθψο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο κε 

αιινίσζεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη εγθξηζεί. 

 

Ζ Κεληξηθά Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο εμεηάδεη ηηο αθξηβείο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο 

ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ ηζνδπλακία ηεο λέαο πξνηεηλφκελεο ιχζεο θαη γλσκνδνηεί γηα ηελ απφξξηςε 

ή απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο. Αλαιπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο παξαηίζεληαη 

ζηελ Παξάγξαθν 4.5.3. Ζ ηξνπνπνηεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη 

                                                 
31

 Με βάζε ηα πνζνζηά θαηαλνκήο αλά θαηεγνξία δαπαλψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Πίλαθα 3 ηεο Παξαγξάθνπ 4.3.2 ηνπ 
παξφληνο Οδεγνχ. 
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Σνπξηζκνχ θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζεγήζεσο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη 

Παξαθνινχζεζεο.  

 

Ο Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. κπνξεί λα εμεηάδεη θαη λα εγθξίλεη ή απνξξίπηεη, ηπρφλ αηηήκαηα επελδπηψλ πνπ 

έρνπλ εληαρζεί ζηε Πξάμε θαη αθνξνχλ ζε αιιαγέο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ αλαθέξνληαη 

πεξηνξηζηηθά ζε: 

 

 Αιιαγή ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειεηψλ, θνξέσλ πηζηνπνίεζεο. 

 Αιιαγή έδξαο ηεο επηρείξεζεο ή κεηαβνιή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ δε 

κεηαβάιιεηαη ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ν ηφπνο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. 

 Αιιαγή πξνκεζεπηή ρσξίο νπζηψδε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ.  

 Αηηήκαηα αιιαγήο εμνπιηζκνχ ρσξίο νπζηαζηηθή κεηαβνιή ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη δπλαηνηήησλ ηνπ. 

 

Οη αλσηέξσ αιιαγέο, ηηο νπνίεο εγθξίλεη ν Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. δελ ινγίδνληαη σο ηξνπνπνηήζεηο, 

ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη δχλαηαη λα εμεηάδνληαη θαηά ηε θάζε 

ηεο πηζηνπνίεζεο. 

 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ, ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
 

6.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θπζηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πηζηνπνηήζεσλ πνπ ζα δηελεξγνχληαη απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.. Ο 

έιεγρνο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά ζην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. ηνλ έιεγρν απηφ δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη 

ζηειέρε ηεο Δ.Τ.ΠΟ.Σ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ.  

 

ΦΑΔΗ ΔΡΓΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 
ΠΟΟΣΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Έλαξμε-ρνξήγεζε 

πξνθαηαβνιήο. 

Αίηεκα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο-

Καηάζεζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. 

Μέρξη ην 50% ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

Αίηεκα νινθιήξσζεο (κέρξη 3 κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ) θαη  Βεβαίσζε 

Οινθιήξσζεο έξγνπ  

Σν ππφινηπν ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 
6.2. ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΜΑΣΟ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) θαη ην αξγφηεξν εληφο 

ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε ζα πξέπεη, λα ππνβάιεη αίηεκα νινθιήξσζεο ηεο 

επέλδπζεο ζπλνδεπφκελν απφ ζρεηηθή Έθζεζε (Έθζεζε Οινθιήξσζεο). Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ινγίδεηαη ε ηειεπηαία εκεξνκελία εμφθιεζεο παξαζηαηηθνχ 

δαπάλεο ηνπ έξγνπ. 

Σν αίηεκα νινθιήξσζεο πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή ηεθκεξίσζε γηα ην πινπνηεζέλ θπζηθφ αληηθείκελν 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη απνηειείηαη απφ δχν 

δηαθξηηά κέξε: 

Α. Έθζεζε νινθιάξσζεο ζηελ νπνέα πεξηιακβΪλεηαη: 

 ηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

επέλδπζεο, φπσο πξνβιεπφηαλ ζηελ απφθαζε έληαμεο ζηελ Πξάμε. 

 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

 ηνηρεία πηζηνπνίεζεο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ θαη πιεξσκψλ πνπ έγηλαλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.  

 Σπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Β. ΓηθαηνινγεηηθΪ νινθιάξσζεο ζηα νπνέα πεξηιακβΪλνληαη: 

i. Σα παξαζηαηηθά θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο είζπξαμεο, δειηία 

παξνρήο ππεξεζηψλ, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θ.ιπ.). 

ii. Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο, νη εηδηθέο άδεηεο, νη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ην Δ..Λ. ζε 

ηζρχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά ζηελ παξάγξαθν 4.4.2 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

iii. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Δ..Λ. γηα ηα νπνία ππάξρεη ε 

ππνρξέσζε αλαλέσζεο, δειαδή:  

 Πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ φπνπ απηή απαηηείηαη. 

 Βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

iv. ιεο ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο ελ ηζρχ πνπ απαηηνχληαη (πρ. άδεηα θαηαζηεκάησλ θαη 

ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θ.ιπ.). 

v. Οπνηεζδήπνηε άιιεο άδεηεο απαηηήζεθαλ (π.ρ. πνιενδνκηθψλ αξρψλ θ.ιπ.) πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζεί ην επελδπηηθφ ζρέδην. Δηδηθά, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ γηα θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ, απαηηείηαη θαη ε 

πξνζθφκηζε ηεο χκβαζεο χλδεζεο (θαζεζηψο απηνπαξαγσγνχ) κε ηνλ αξκφδην 

Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ. 
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vi. Σίηινη ηδηνθηεζίαο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην πνπ λα θαιχπηεη ρξνληθά θαη’ ειάρηζηνλ πέληε (5) 

έηε απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (ην ηειεπηαίν ηζρχεη κφλν γηα επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

ρψξν/εγθαηάζηαζε κε ζχκβαζε κίζζσζεο). 

 

ηελ πεξέπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα πνπ 

πηζηνπνηνχλ ηελ πινπνέεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ, ε επΫλδπζε απεληΪζζεηαη ζην 

ζχλνιφ ηεο. 

ηε πεξέπησζε ζπλεξγαζηψλ νη παξαπΪλσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ γηα θαζεκέα εθ ησλ 

ζπκβαιινκΫλσλ επηρεηξάζεσλ. 

Κάζε αίηεκα νινθιήξσζεο ελεξγνπνηεέ ηαπηφρξνλα ηηο δηαδηθαζέεο επαιάζεπζεο-

πηζηνπνέεζεο ηεο νινθιάξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ, θαζψο θαη ηεο θαηαβνιήο ηεο 

αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο.  

Ζ ππνβνιά ηνπ αηηάκαηνο νινθιάξσζεο γέλεηαη ειεθηξνληθΪ. Οη δηθαηνχρνη, ην αξγφηεξν εληφο 

δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο, ππνβάινπλ 

ππνρξεσηηθΪ ζηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη ην «θπζηθφ» αξρεέν κε επηθπξσκΫλα ηα αληέγξαθα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρεέσλ πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ (ζεκείν Β) θαη ηεθκεξηψλνπλ ην 

αίηεκα. Ζ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θπζηθνχ αξρείνπ απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ηνλ αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη ινγίδεηαη σο ε επέζεκε εκεξνκελέα ππνβνιάο 

ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο. 

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ε εγθεθξηκέλε 

πξάμε απεληάζζεηαη, ράλνληαο έηζη ην δηθαίσκα ιήςεο ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο.  

Ζ Δ.Τ.ΠΟ.Σ. θαη ν Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί 

ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ή/θαη νπνηνδήπνηε επηπξφζζεην ζηνηρείν ην νπνίν εθηηκνχλ φηη 

ζπκβάιιεη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κΫζα ζε δΫθα (10) εξγΪζηκεο εκΫξεο, απφ ηελ επίζεκε εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο θαη ν επελδπηήο νθείιεη λα απαληήζεη εληφο πΫληε (5) 

εξγαζέκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο παξνρήο 

ησλ πξφζζεησλ ζηνηρείσλ. 

Οη έιεγρνη επί ηνπ εκπξνζέζκνπ θαζψο θαη επί ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο νξζφηεηαο ησλ αηηεκάησλ 

νινθιήξσζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηΪληα (30) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

επίζεκε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. 

 

6.3. ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
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Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο θαη ηεο 

έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Γηθαηνχρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.. Σα έξγα ζεσξνχληαη νινθιεξσκέλα εθφζνλ: 

 

 Ο εμνπιηζκφο έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνηεηλφκελεο 

επέλδπζεο.  

 Έρνπλ πινπνηεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ επελδπηηθή 

πξφηαζε θαη ζηελ απφθαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ ζηελ Πξάμε. 

 Ζ επηρείξεζε έρεη θαηαζηήζεη ην ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

απφθαζε έληαμεο πιήξσο ιεηηνπξγηθφ. 

 Ζ επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ην θπζηθφ αληηθείκελν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο νπνίεο δεζκεχηεθε κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο ηνπ 

έξγνπ ζηελ Πξάμε. 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξσ επηβεβαίσζεο, ν Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. πξνβαίλεη εληφο είθνζη (20) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ, ζηελ έθδνζε βεβαίσζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ κε βάζε ηελ νπνία: 

 

- Βεβαηψλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 

- Οξίδεηαη ην ηειηθφ θαηαβιεηέν πνζφ ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. 

 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ βεβαίσζεο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. ε ινγηζηηθή 

εθθαζάξηζε θαη θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν πνζνζηφ ηνπ 100% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Ζ βεβαίσζε νινθιήξσζεο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ν Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. δηαβηβάδεη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο, 

ηε βεβαίσζε νινθιήξσζεο καδί κε ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Αθνινχζσο, ε 

Δπηηξνπή ειέγρεη ηε βεβαίσζε νινθιήξσζεο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εηζεγεζεί ζηελ Δ.Τ.ΠΟ.Σ., ηε 

δηελέξγεηα ηφζν δηνηθεηηθψλ φζν θαη επηηφπησλ ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ επί ησλ βεβαηψζεσλ 

νινθιήξσζεο, νη νπνίνη κπνξεί λα ιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ή/θαη θαζνιηθφ ραξαθηήξα. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ αλαθνινπζίεο, παξαηππίεο ή ειιείςεηο, εηζεγείηαη ηελ έθδνζε 

απφθαζεο αλάθηεζεο ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

6.4. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

6.4.1. Πξνθαηαβνιά 
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Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζηελ Πξάμε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί 

πξνθαηαβνιή, κέρξη ην 50% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη 

ηζφπνζε εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο πξνθαηαβνιήο απφ αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην Πηζησηηθφ 

Ίδξπκα, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη κε δηάξθεηα ηζρχνο ανξίζηνπ ρξφλνπ.  

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη 

Σνπξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 6.3 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

 
6.4.2. Σειηθά θαηαβνιά 

 
Σν ππφινηπν ηεο αλαινγνχζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν κε ηελ 

νινθιήξσζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.3 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

 
6.4.3. Τπνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθΪ - Δθρψξεζε 

 
Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πιεξσκψλ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο απαηηνχληαη: 

 

i. Βεβαίσζε παξαθξάηεζεο (απφδνζεο) θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.  

ii. χκβαζε εθρψξεζεο επηρνξήγεζεο κε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα, εθφζνλ 

έρεη γίλεη εθρψξεζε. 

iii. Πξαθηηθφ φπνπ δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε, εθφζνλ δελ έρεη 

γίλεη εθρψξεζε: 

 Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ. 

 Πξαθηηθφ Γ.. γηα Δ.Π.Δ. 

 Τπεχζπλε δήισζε απφ δηαρεηξηζηή γηα Δ.Δ. & Ο.Δ, αηνκηθή επηρείξεζε. 

iv. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη ΦΔΚ. 

v. Βεβαίσζε ηεο νηθίαο Ννκαξρίαο πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

vi. Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο θαη κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε. 

vii. Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε. 

viii. Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

ix. Γηα νξηζκφ εθπξνζψπνπ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε. 

 Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ. 

 Πξαθηηθφ Γ.. ζηηο Δ.Π.Δ. 

 Πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηαρεηξηζηή γηα Δ.Δ. θαη Ο.Δ. 

x. Μεηνρηθή ζχλζεζε θαη ζχλζεζε ηνπ Γ.. 

xi. Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ § 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 186/26-5-92) 

xii. Απφδεημε παξαιαβήο ηεο επηηαγήο εθφζνλ ε πιεξσκή γίλεηαη κε επηηαγή ή απφδεημε 

είζπξαμεο αλ γίλεη απεπζείαο θαηάζεζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ. 
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Ζ επηρνξήγεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ εληζρπφκελε επηρείξεζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε 

εθρψξεζε ηεο ζε ηξίηνπο. Καη’ εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο επηρνξήγεζεο ζε Σξάπεδεο 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3.5 ηνπ παξφληνο νδεγνχ.  

 

 
 
6.5 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο έιεγρνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ γίλεηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη ηελ Δ.Τ.ΠΟ.Σ.. 

 
Με επζχλε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) ζα 

δεκηνπξγεζεί κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην Γεληθφ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1083/2006 ηεο 11εο Ηνπιίνπ 2006 θαζψο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ 

Καλνληζκνχ. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ θαη ινηπψλ δεζκεχζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ 

εληζρχζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε δηνηθεηηθή 

επαιήζεπζε θαη εμαζθαιίδεη φηη νη εληζρπζείζεο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο έληαμεο ηνπο 

ζηελ Πξάμε, φπσο απηέο ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζην Κεθάιαην 7 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ θαη ζηελ 

απφθαζε έληαμεο. 

 

Δίλαη δπλαηφλ λα δηελεξγνχληαη, είηε δεηγκαηνιεπηηθά είηε ζηνρεπκέλα, επηηφπηεο επαιεζεχζεηο απφ 

ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ., απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ (Δ.Τ.ΠΟ.Σ.) θαη απφ άιια 

φξγαλα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ε πεξίπησζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ πινπνηήζεθε απφ ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο θαη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν κία  επηρείξεζε επηρείξεζε εμ΄ απηψλ παχζεη ηε ιεηηνπξγέα ηεο κεηΪ ηελ 

νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ αιιΪ πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο πεληαεηέαο ηζρχνο ηεο 

πλεξγαζέαο, εμεηάδεηαη απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηελ Δ.Τ.ΠΟ.Σ. ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάθηεζεο ησλ ηπρφλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο 

απηήο επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

φζσλ πξνβιέπνληαη ζρεηηθά ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη ινηπνί ζπκβαιιφκελνη δχλαληαη , θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπο πξνο ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ θαη ηελ Δ.Τ.ΠΟ.Σ., λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ εθφζνλ : 

i     Ζ επηρείξεζε πνπ παχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δελ είλαη ν Τπεχζπλνο (Leader) ηεο πλεξγαζίαο. 

iv. Ζ ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ θξηζεί αηηηνινγεκέλα επαξθήο απφ επηρεηξεζηαθή θαη ιεηηνπξγηθή 

άπνςε.  
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v. ηε βάζε ηεο εηζήγεζεο απηήο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ δηαζθάιηζε  ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ – κε ηνλ πξναλαθεξζέληα ηξφπν – 

ζπλεθηηκάηαη γηα ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο αλάθηεζεο ησλ ηπρφλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, ζηελ 

επηρείξεζε ε νπνία παχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ 

αιιΪ πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο πεληαεηέαο ηζρχνο ηεο πλεξγαζέαο.   

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε σο άλσ επηρείξεζε έρεη νξηζηεί σο Τπεχζπλνο (Leader) ηεο πλεξγαζίαο ή 

ζπκκεηέρεη ζηε πλεξγαζία κε πνζνζηφ επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ 

ηνπιΪρηζηνλ 40%, εμεηάδεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάθηεζεο ησλ θαηαβιεζέλησλ 

πνζψλ γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

 

 
6.5.1 Δπηβνιά θπξψζεσλ 

 
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο 

φξνπο ηεο απφθαζεο έληαμεο θπξψζεηο, φπσο ε αλαινγηθή κείσζε ή επηζηξνθή εληφθσο ηεο 

θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο.  

 

Γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ ελεξγεηψλ, αξρηθά ελεκεξψλεηαη ν δηθαηνχρνο επελδπηήο θαη γίλεηαη 

ζχζηαζε κε δπλαηφηεηα αλάιεςεο δηνξζσηηθήο θίλεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ. ε πεξίπησζε κε 

αληαπφθξηζεο ηνπ επελδπηή ν Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη ε Δ.Τ.ΠΟ.Σ. ελεξγεί απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ην 

αληίζηνηρν θαλνληζηηθφ πιαίζην. 

 

6.5.2 Γηαηάξεζε ηεο απαζρφιεζεο κεηΪ ηελ επΫλδπζε 
 

Ο έιεγρνο απηφο αθνξά ζηε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο λα δηαηεξήζεη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ηνπ 

έηνπο 2010 ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΜΔ), φπσο ππνρξεσηηθά δειψλεη θαηά ηε θάζε ηεο 

ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο (έληππν ππνβνιήο).  

 

Οη Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο ππνινγίδνληαη σο εμήο:  

ΔΜΔ = αξηζκφο εξγαδνκΫλσλ * (ψξεο απαζρφιεζεο/8) * (εκΫξεο απαζρφιεζεο/25) *(κάλεο 

απαζρφιεζεο/12). 

 

Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζε θάζε επηρείξεζε ππνινγίδεηαη θαη ειέγρεηαη κε βάζε ηηο 

ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη σξψλ 

εξγαζίαο), ην έληππν Δ7 ή/θαη ηα επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ 

ΗΚΑ , φπνπ απηφ απαηηείηαη. 
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Ζ δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο αθνξά απνθιεηζηηθά ζηηο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο (Κ.Α.Γ.) ηεο 

επηρείξεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε έρεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ ησλ 

επηιέμηκσλ Κ.Α.Γ. ζα πξέπεη λα επηκεξίδεη ε ίδηα ηελ απαζρφιεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφο ν 

έιεγρνο επίηεπμεο ηεο δηαηήξεζεο απνθιεηζηηθά γηα εθείλεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ. 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ σο άλσ ππνρξεψζεσλ, ν επελδπηήο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ ζα 

αλαθέξεη ησλ αξηζκφ ησλ ΔΜΔ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ ηεο επηρείξεζεο. Ζ δήισζε απηή ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ην εηήζην έληππν Δ7, ηηο θαηαζηάζεηο επηζεψξεζεο εξγαζίαο θαη ηηο Αλαιπηηθέο 

Πεξηνδηθέο Γειψζεηο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη. 

 

Ζ δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο ελίζρπζεο ειέγρεηαη ππνρξεσηηθά κε 

δηνηθεηηθή επαιήζεπζε κε ηε ζπκπιήξσζε δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. Απφ ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ απηνχ εμαξηάηαη αλ ν 

επελδπηήο ζα επηζηξέςεη κέξνο ή θαζφινπ ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ 

δηαηεξεζεί ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο εθθξαδφκελνο σο κέζνο φξνο ησλ Δηήζησλ Μνλάδσλ 

Δξγαζίαο (Δ.Μ.Δ.) γηα ηα δχν (2) έηε απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, 

δελ επηβάιιεηαη ζηνλ επελδπηή θακία θχξσζε. Αληίζεηα, νπνηαδήπνηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο εθθξαδφκελνπ σο κέζνπ φξνπ ησλ Δηήζησλ Μνλάδσλ Δξγαζίαο (Δ.Μ.Δ.) γηα ηα 

δχν (2) έηε κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, επηθέξεη εληφθσο ηελ 

επηζηξνθά ηνπ 10% ηεο θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δχν (2) εηψλ, ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ην νηθνλνκηθφ έηνο ππνβνιήο ηνπ 

αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, θαζψο θαη ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεξγαζηψλ ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ηζρχεη γηα φιεο ηηο 

ζπκβαιιφκελεο επηρεηξήζεηο. 

 

7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΝΗΥΤΟΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
 

Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη επελδχζεηο ππάγνληαη ζηε Πξάμε, κεηά ηελ  έληαμή ηνπο θαη κέρξη ηελ 

παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο ηεο 

επέλδπζεο, νθείινπλ: 

 

 λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο έληαμεο, 

 λα κε δηαθφπηνπλ ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επέλδπζεο, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη αλσηέξαο βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα, 

 λα κελ παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο 

βίαο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθά θαηλφκελα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απαηηείηαη 
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επαξθψο θαη εηδηθψο έγγξαθε αηηηνινγεκέλε ελεκέξσζε ηνπ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 λα εγγξάςνπλ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία έρνπλ εληζρπζεί ζε 

ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ βηβιίν παγίσλ ή αληίζηνηρν βηβιίν θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ηνπ Κ.Β.. γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνλ 

εμνπιηζκφ απηφ ζηελ θαηνρή ηεο ηνπιάρηζηνλ επί κηα 5εηία κεηά ηε ιήμε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ,  

 λα κε κεηαβηβάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία 

έρνπλ εληζρπζεί εθηφο εάλ απηά αληηθαηαζηαζνχλ, αηηηνινγεκέλα εληφο εμακήλνπ απφ 

άιια θπξηφηεηαο ηνπ θνξέα θαη αλάινγεο αμίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ εμππεξέηεζε 

ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, απαηηείηαη  

επαξθψο θαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλν έγγξαθν αίηεκα ηνπ Φνξέα πξνο ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. 

θαη ηελ Δ.Τ.ΠΟ.Σ.,  ε νπνία γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη επί ηνπ αηηήκαηνο ζην αξκφδην 

φξγαλν ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ. 

 

Δπηπιένλ, κέρξη παξέιεπζεο δεθαεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο δχλαηαη λα 

δεηεζεί απφ ηηο εληζρπζείζεο επηρεηξήζεηο λα πξνζθνκίδνπλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν, έγγξαθν ή 

δηθαηνινγεηηθφ απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ θαη ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

έληαμεο.  

Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ  απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο, νη εληζρπζείζεο 

επηρεηξήζεηο δελ επηηξέπεηαη: 

 λα κεηαβάινπλ ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ 

εηαηξηθή ηνπο ζχλζεζε σο πξνο ηα πξφζσπα ή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο, 

εμαηξνπκέλσλ απηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ή εηζάγνληαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαζψο θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηελ εηαηξηθή/κεηνρηθή ηνπο 

ζχλζεζε ζπλεπεία θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο.  

 λα εθκηζζψλνπλ ρσξίο έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο 

εληζρπζείζαο επέλδπζεο. Ζ έγθξηζε δίλεηαη κε ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο ζην ίδην παξαγσγηθφ αληηθείκελν θαη ε επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ 

έληαμεο παξακέλεη ζηνλ εθκηζζσηή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη επαξθψο θαη 

εηδηθψο αηηηνινγεκέλν έγγξαθν αίηεκα ηνπ θνξέα πξνο ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ. θαη ηελ 

Δ.Τ.ΠΟ.Σ., ε νπνία γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην αξκφδην φξγαλν ην αξγφηεξν 

εληφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία ςεπδή ή παξαπιαλεηηθά 

ζηνηρεία ή φηη έρνπλ απνζησπεζεί ηέηνηα ζηνηρεία, ε γλψζε ησλ νπνίσλ ζα νδεγνχζε ζηνλ 
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απνθιεηζκφ ηεο έληαμεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ζα νδεγνχζε 

ζην λα εληαρζεί κε φξνπο δηαθνξεηηθνχο ή ζε κε πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο, ε απφθαζε 

έληαμεο: 

 

i. Δάλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε επέλδπζε θαη έρεη δνζεί ηκήκα ηεο ελίζρπζεο, ε απφθαζε έληαμεο 

αλαθαιείηαη θαη επηζηξέθεηαη εληφθσο ε θαηαβιεζείζα ελίζρπζε ή θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, 

ii. Δάλ έρεη νινθιεξσζεί ε επέλδπζε, επηζηξέθεηαη ην ζχλνιν ηεο ρνξεγεζείζαο ελίζρπζεο. 

 

Οη αλσηέξσ ζπλέπεηεο επέξρνληαη, εθφζνλ ε δηαπίζησζε γίλεη εληφο δεθαεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο θαη απφ φξγαλα πνπ είλαη θαηά ην λφκν αξκφδηα γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ θαηά πεξίπησζε ζηνηρείσλ. 

 

ε θΪζε πεξέπησζε θαηΪ ηελ Ϋληαμε ηνπ Ϋξγνπ νξηζηηθνπνηεέηαη ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο επηρεέξεζεο. 

 

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 
 
 
 

ΜΗΥΑΖΛ ΥΡΤΟΥΟΨΓΖ 

 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

 
 
 
 
 

ΠΑΤΛΟ ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ 

ΑθξηβΫο Αληέγξαθν 
Ζ ΠξντζηακΫλε ηεο ΜνλΪδαο Γ’ 

θ.α.α 
 
 

ΑζαλΪζηνο Γηαλλφπνπινο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA 

«ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» 
ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΔΠΑ 2007-2013 
 
 
 
 

ΠΡΑΞΖ 
 

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΖ 
 
 
 

(πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Π.Α.Δ.) 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΣΑΖ 
(Αξηζκφο Ζιεθηξνληθάο Τπνβνιάο) 

 
 

Ζκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο  

Αξηζ. Πξσηνθφιινπ ππνβνιάο θπζηθνχ 
θαθΫινπ 

 
 

Ζκεξνκελέα Παξαιαβάο θπζηθνχ θαθΫινπ  
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Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 
 

1. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  
(ε πεξέπησζε πλεξγαζέαο νη παξαθΪησ Πέλαθεο ζπκπιεξψλνληαη γηα θΪζε ζπκβαιιφκελε 
επηρεέξεζε).  

 
I. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

32
 

 

Σέηινο Πεδένπ Δπεμάγεζε 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο Δπσλπκία Δπηρείξεζεο 

Γηαθξηηηθφο Σίηινο  Γηαθξηηηθφο Σίηινο εθφζνλ ππάξρεη 

Κσδηθφο Κχξηαο Γξαζηεξηφηεηαο Κσδηθφο Γξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηελ θσδηθνπνίεζε ΚΑΓ 

2008, φπσο ηζρχεη.  

Α.Φ.Μ. Α.Φ.Μ. Δπηρείξεζεο 

Γ.Ο.Τ. Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

Σνκέαο Γξαζηεξηφηεηαο Πρ. Μεηαπνίεζε, Σνπξηζκφο, Τπεξεζίεο θ.α.  

Υψξα Υψξα έδξαο ηεο Δπηρείξεζεο πνπ ζα εληζρπζεί 

Πεξηθέξεηα Έδξαο Πεξηθέξεηα έδξαο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα εληζρπζεί 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα  Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα εληζρπζεί 

Γήκνο Έδξαο Γήκνο έδξαο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα εληζρπζεί 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Έδξαο Γεκνηηθή Δλφηεηα έδξαο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα εληζρπζεί 

Οδφο Οδφο Έδξαο 

Αξηζκφο Αξηζκφο δηεχζπλζεο Έδξαο 

ΣΚ Σ.Κ. Γηεχζπλζεο Έδξαο 

Σειέθσλν Σειέθσλν επηρείξεζεο 

FAX Fax επηρείξεζεο 

e-mail Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν επηρείξεζεο  

Website Ηζηνρψξνο Δπηρείξεζεο 

Ννκηθή Μνξθή Πρ. Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Αηνκηθή θ.ιπ.  

Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζηελ Δπηρείξεζε  Αξηζκφο πθηζηάκελσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαηά ηελ 

έγθξηζε ζε Δ.Μ.Δ. 

Δίδνο Βηβιίσλ Α,Β,Γ, Με ηήξεζε 

λνκα Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ δηαρεηξηζηή ή 

δ/ληα ζπκβνχινπ ή άιινπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεί θπξίαξρε 

επηξξνή 

λνκα δηαρεηξηζηή ή δ/ληα ζπκβνχινπ ή άιινπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεί θπξίαξρε επηξξνή 

Δπψλπκν δηαρεηξηζηή ή δ/ληα ζπκβνχινπ ή 

άιινπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

αζθεί θπξίαξρε επηξξνή 

Δπψλπκν/ επσλπκία δηαρεηξηζηή ή δ/ληα ζπκβνχινπ ή 

άιινπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεί θπξίαξρε 

επηξξνή 

Θέζε ζηελ επηρείξεζε Θέζε ζηελ επηρείξεζε 

ΑΦΜ Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ – δηαρεηξηζηή Α.Φ.Μ. δηαρεηξηζηή ή δ/ληα ζπκβνχινπ ή άιινπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεί θπξίαξρε επηξξνή 

Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο Ννκίκνπ 

εθπξνζψπνπ – δηαρεηξηζηή 

Α.Γ.Σ. ή Γηαβαηήξην 

Σειέθσλν Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ – 

δηαρεηξηζηή 

Σειέθσλν 

Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο Δπηρείξεζεο Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο επηρείξεζεο 

 

                                                 
32

 Tα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 1.1 ζπκπιεξψλνληαη αλάινγα θαη απφ ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 
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II. ΑΓΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ 
 

Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΒΑΖ 
ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΔΟΣ 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

   

 
ΗΗ.1 - Γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ππνρξενχληαη ζηελ Ϋθδνζε Δηδηθνχ άκαηνο Λεηηνπξγέαο (Δ..Λ.). 
 

ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (ΑΡΗΘΜΟ 
ΜΖΣΔ) 

 

ΑΓΔΗΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ (αθνξά κφλν ζηηο 
επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΑΓ 55 θαη 
επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο απαηηεζεί). 

Πεξηγξαθή 
θαηαζηήκαηνο (π.ρ. 
εζηηαηφξην, κπαξ, 

θνκκσηήξην, ΗΥ rent a 
car θ.ιπ.). 

Αξηζκφο αδείαο 

  

  

  

  

  

ΑΓΔΗΑ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ 
(αθνξά κφλν ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΑΓ 55 
θαη επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο απαηηεζεί). 

Αξηζκφο θνιπκβεηηθψλ 
δεμακελψλ 

Αξηζκφο αδείαο 

  

  

  

  

  

ΑΓΔΗΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (αθνξά κφλν ζηηο 
επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΑΓ 55 θαη 
επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο απαηηεζεί). 

Πεξηγξαθή εηδηθήο 
ηνπξηζηηθήο 

εγθαηάζηαζεο (π.ρ. 
γήπεδα γθνιθ, 

ζπλεδξηαθά θέληξα, 
θέληξα 

ζαιαζζνζεξαπείαο 
θ.ιπ.). 

Δηδηθφ ήκα 
Λεηηνπξγίαο 

  

  

  

  

  

 
ΗΗ.2 - Γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ δελ ππνρξενχληαη ζηελ Ϋθδνζε Δηδηθνχ άκαηνο Λεηηνπξγέαο (Δ..Λ.): 
 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Ή 
ΗΟΓΤΝΑΜΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 

 

ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΖ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ  

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΝΑΗ ΟΥΗ 

   

 
ΗΗ.3 - Γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ επηιΫμηκσλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο επηρεέξεζεο απαηηεέηαη πξνζσπηθφ πνπ λα 
δηαζΫηεη εηδηθά Ϊδεηα Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο ζε ηζρχ (π.ρ. Ϊδεηα ρεηξηζηψλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ, Ϊδεηα 
εθκέζζσζεο ζαιΪζζησλ κΫζσλ αλαςπράο, Ϊδεηα έδξπζεο θαη ιεηηνπξγέαο αζιεηηθψλ ζρνιψλ, Ϊδεηα 
ρεηξηζηψλ Τπεξειαθξψλ Πηεηηθψλ Αεξαζιεηηθψλ Μεραλψλ Ϊδεηεο εθπαηδεπηψλ – πξνπνλεηψλ 
θ.ιπ.).  
 
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
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ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΔΗΑ   

ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΖ  

ΔΣΟ ΔΚΓΟΖ  

ΚΑΣΟΥΟ ΑΓΔΗΑ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ  

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΝΑΗ ΟΥΗ 

   

 
 

III. ΔΝΑΡΞΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΤ ΚΑΓ 

 

 
ηελ πεξέπησζε πλεξγαζέαο ε ππνρξΫσζε Ϋλαξμεο πξηλ απφ ηελ 1/1/2010 ηεξεέηαη απφ ηελ 
Δπηρεέξεζε leader: 
 
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 
H Ϋλαξμε δξαζηεξηφηεηαο εέλαη κεηΪ ηελ 1/1/2010: 
 
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 
ΠΡΟΖΛΘΔ Ζ ΑΗΣΟΤΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

 ΥΔΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ

33
 

ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΝΑΗ    
 

ΟΥΗ      

ΤΓΥΧΝΔΤΖ  ΝΑΗ    
 

ΟΥΗ      

ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΝΑΗ    
 

ΟΥΗ      

ΑΛΛΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΝΑΗ    
 

ΟΥΗ      

ΔΝΑΡΞΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΤ ΚΑΓ ΣΖ 
ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 
 

IV. ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (ΚΑΓ 2010). 
(ε πεξέπησζε πλεξγαζέαο ε πξψηε ζηάιε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ επηρεέξεζε Leader θαη νη 
επφκελεο ζηάιεο επαλαιακβΪλνληαη φζεο θνξΫο απαηηεέηαη) 

 
 ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1 ή 

LEADER 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2 ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 3 ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 4 

ΚΑΓ 2010 ΚΤΡΗΑ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

    

ΚΑΓ 2010 
ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

50.10.12 
50.10.12.01  
50.10.12.03  
50.10.12.04  
 

50.10.20 
50.10.20.01  
50.10.20.03   

50.30.12  
50.30.13 

50.30.13.01  
55.10.10 

55.10.10.01  

50.10.12 
50.10.12.01  
50.10.12.03  
50.10.12.04  
 

50.10.20 
50.10.20.01  
50.10.20.03   

50.30.12  
50.30.13 

50.30.13.01  
55.10.10 

55.10.10.01  

50.10.12 
50.10.12.01  
50.10.12.03  
50.10.12.04  
 

50.10.20 
50.10.20.01  
50.10.20.03   

50.30.12  
50.30.13 

50.30.13.01  
55.10.10 

55.10.10.01  

50.10.12 
50.10.12.01  
50.10.12.03  
50.10.12.04  
 

50.10.20 
50.10.20.01  
50.10.20.03   

50.30.12  
50.30.13 

50.30.13.01  
55.10.10 

55.10.10.01  

                                                 
33

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ηδησηηθά έγγξαθα, ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθψλ, απνθάζεηο Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ζπκβνιαηνγξαθηθέο 
πξάμεηο, εγγξαθέο ζην βηβιίν  κεηφρσλ, απνδεηθηηθά θαηαβνιήο θφξνπ θ.ιπ. 



ΑΔΑ: 4Α89Γ-ΙΥΣ 

 88 

55.10.10.02  
55.10.10.03  
55.10.10.04  

55.20.11 
55.20.11.01  
55.20.11.03  
55.20.11.04  
55.20.11.05  

55.20.12  
55.30.11  
55.90.19.01           
56.10.11 

56.10.11.02  
56.10.11.03  
56.10.11.04  
56.10.11.06  
56.10.11.07  
56.10.11.10  

56.30.10 
56.30.10.13  
56.30.10.14  

77.21.10 
77.21.10.01  
77.21.10.02  
77.21.10.04  
77.21.10.05  
77.21.10.07  
77.21.10.08  
77.21.10.09  

77.34.10 
77.34.10.02  

79.11.11 
79.11.11.01  

79.11.12  
79.11.13  
79.11.14  
79.11.19 

79.11.19.01  
79.11.19.02  
79.11.19.03  

79.90.39  
85.51.10 

85.51.10.02  
85.51.10.03  
85.51.10.08  

93.21.10 
93.21.10.01  

93.29.11 
93.29.11.04     
93.29.11.06     

55.10.10.02  
55.10.10.03  
55.10.10.04  

55.20.11 
55.20.11.01  
55.20.11.03  
55.20.11.04  
55.20.11.05  

55.20.12  
55.30.11  
55.90.19.01           
56.10.11 

56.10.11.02  
56.10.11.03  
56.10.11.04  
56.10.11.06  
56.10.11.07  
56.10.11.10  

56.30.10 
56.30.10.13  
56.30.10.14  

77.21.10 
77.21.10.01  
77.21.10.02  
77.21.10.04  
77.21.10.05  
77.21.10.07  
77.21.10.08  
77.21.10.09  

77.34.10 
77.34.10.02  

79.11.11 
79.11.11.01  

79.11.12  
79.11.13  
79.11.14  
79.11.19 

79.11.19.01  
79.11.19.02  
79.11.19.03  

79.90.39  
85.51.10 

85.51.10.02  
85.51.10.03  
85.51.10.08  

93.21.10 
93.21.10.01  

93.29.11 
93.29.11.04        
93.29.11.06     

55.10.10.02  
55.10.10.03  
55.10.10.04  

55.20.11 
55.20.11.01  
55.20.11.03  
55.20.11.04  
55.20.11.05  

55.20.12  
55.30.11  
55.90.19.01          
56.10.11 

56.10.11.02  
56.10.11.03  
56.10.11.04  
56.10.11.06  
56.10.11.07  
56.10.11.10  

56.30.10 
56.30.10.13  
56.30.10.14  

77.21.10 
77.21.10.01  
77.21.10.02  
77.21.10.04  
77.21.10.05  
77.21.10.07  
77.21.10.08  
77.21.10.09  

77.34.10 
77.34.10.02  

79.11.11 
79.11.11.01  

79.11.12  
79.11.13  
79.11.14  
79.11.19 

79.11.19.01  
79.11.19.02  
79.11.19.03  

79.90.39  
85.51.10 

85.51.10.02  
85.51.10.03  
85.51.10.08  

93.21.10 
93.21.10.01  

93.29.11 
93.29.11.04     
93.29.11.06      

55.10.10.02  
55.10.10.03  
55.10.10.04  

55.20.11 
55.20.11.01  
55.20.11.03  
55.20.11.04  
55.20.11.05  

55.20.12  
55.30.11  
55.90.19.01           
56.10.11 

56.10.11.02  
56.10.11.03  
56.10.11.04  
56.10.11.06  
56.10.11.07  
56.10.11.10  

56.30.10 
56.30.10.13  
56.30.10.14  

77.21.10 
77.21.10.01  
77.21.10.02  
77.21.10.04  
77.21.10.05  
77.21.10.07  
77.21.10.08  
77.21.10.09  

77.34.10 
77.34.10.02  

79.11.11 
79.11.11.01  

79.11.12  
79.11.13  
79.11.14  
79.11.19 

79.11.19.01  
79.11.19.02  
79.11.19.03  

79.90.39  
85.51.10 

85.51.10.02  
85.51.10.03  
85.51.10.08  

93.21.10 
93.21.10.01  

93.29.11 
93.29.11.04     
93.29.11.06      

 
 

V. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΡΓΟΤ (ζηελ πεξέπησζε πνπ εέλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ην Νφκηκν 
Δθπξφζσπν ά ηνλ Κνηλφ Νφκηκν Δθπξφζσπν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πλεξγαζέαο). 

 

Σέηινο Πεδένπ Δπεμάγεζε 

λνκα Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ δηαρεηξηζηή ή 

δ/ληα ζπκβνχινπ ή άιινπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αζθεί θπξίαξρε 

επηξξνή 

 

Δπψλπκν δηαρεηξηζηή ή δ/ληα ζπκβνχινπ ή 

άιινπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

αζθεί θπξίαξρε επηξξνή 

 

Θέζε ζηελ επηρείξεζε  

ΑΦΜ Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ – δηαρεηξηζηή  

Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο Ννκίκνπ Α.Γ.Σ. ή Γηαβαηήξην 
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εθπξνζψπνπ – δηαρεηξηζηή 

Σειέθσλν Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ – 

δηαρεηξηζηή 

 

 
2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΧΝ Ή ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ

34
  

 
(ε πεξέπησζε ζπλεξγαζέαο ν πέλαθαο ζπκπιεξψλεηαη απφ φιεο ηηο ζπκπξΪηηνπζεο επηρεηξάζεηο θαη 
επαλαιακβΪλεηαη φζεο θνξΫο απαηηεζεέ). 
 

Σέηινο Πεδένπ Δπεμάγεζε 

ΑΑ Μεηφρνπ Αχμσλ Αξηζκφο 

Δίδνο Πξνζψπνπ Φπζηθφ / Ννκηθφ 

Δπψλπκν / Δπσλπκία Δπψλπκν αλ είλαη Φπζηθφ Πξφζσπν ή Δπσλπκία αλ είλαη 

Ννκηθφ Πξφζσπν 

λνκα λνκα αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν 

Παηξψλπκν Παηξψλπκν αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν 

Α.Φ.Μ. ΑΦΜ Ννκηθνχ ή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ 

Κ.Α.Γ. Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Κ.Α.Γ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Έγγξαθν Σαπηνπνίεζεο ΑΓΣ ή Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ. 

Πνζνζηφ πκκεηνρήο Απφ 0-100 

Δπψλπκν Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

λνκα Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

Παηξψλπκν Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

Α.Φ.Μ. Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

Έγγξαθν Σαπηνπνίεζεο Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ 

ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ 

ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

 
 

3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΗ ΟΠΟΗΔ Ο ΦΟΡΔΑ Ή ΟΗ ΜΔΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΣΖ 
ΔΠΔΝΓΤΖ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ/ΟΤΝ Χ ΔΣΑΗΡΟ/ΟΗ ΄Ζ ΜΔΣΟΥΟ/ΟΗ

 35
  

 
(ε πεξέπησζε ζπλεξγαζέαο ν πέλαθαο ζπκπιεξψλεηαη απφ φιεο ηηο ζπκβαιιφκελεο επηρεηξάζεηο θαη 
επαλαιακβΪλεηαη φζεο θνξΫο απαηηεζεέ) 
 

Σέηινο Πεδένπ Δπεμάγεζε 

ΑΑ Δπηρείξεζεο Αχμσλ Αξηζκφο 

Δίδνο Πξνζψπνπ Φπζηθφ / Ννκηθφ 

Δπψλπκν / Δπσλπκία Δπψλπκν αλ είλαη Φπζηθφ Πξφζσπν ή Δπσλπκία αλ είλαη 

Ννκηθφ Πξφζσπν 

λνκα λνκα αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν 

Παηξψλπκν Παηξψλπκν αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν 

Α.Φ.Μ. ΑΦΜ Ννκηθνχ ή Φπζηθνχ Πξνζψπνπ 

Κ.Α.Γ. Ννκηθνχ Πξνζψπνπ. Κ.Α.Γ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Έγγξαθν Σαπηνπνίεζεο ΑΓΣ ή Αξηζκφο Γηαβαηεξίνπ Φπζηθνχ Πξνζψπνπ. 

Πνζνζηφ πκκεηνρήο ηνπ θνξέα ή ησλ 

κεηφρσλ ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο ζηελ 

επηρείξεζε. 

Απφ 0-100 

Δπψλπκν Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

λνκα Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

Παηξψλπκν Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

                                                 
34

 Ο Πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη κφλν γηα ηνπο εηαίξνπο ή κεηφρνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ πνζνζηφ > ηνπ 25% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

/εηαηξηθψλ κεξηδίσλ/δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο απαηηεζεί 
35

 Ο Πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ν θνξέαο ή νη κέηνρνη ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο ζπκκεηέρεη/νπλ σο 

εηαίξνο/νη ή κέηνρνο/νη κε  πνζνζηφ > ηνπ 25% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ/εηαηξηθψλ κεξηδίσλ/δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη επαλαιακβάλεηαη 
φζεο θνξέο απαηηεζεί.  
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Α.Φ.Μ. Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

Έγγξαθν Σαπηνπνίεζεο Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ 

ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ 

ηαλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ πξφζσπν 

 
4. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ Χ ΔΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

36
 

(Οη πέλαθεο επαλαιακβΪλνληαη γηα θΪζε επηρεέξεζε μερσξηζηΪ ζε πεξέπησζε πλεξγαζέαο). 
 
Ο θνξΫαο ιεηηνπξγεέ σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα κε Ϊιιεο επηρεηξάζεηο: 
 
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 
Αλ επηιέγεηαη ΝΑΗ ηφηε ζα ζπκπιεξψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο φζεο θνξέο απαηηεζεί, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 
ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο ν θνξέαο ιεηηνπξγεί σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα. 
 

ηνηρεέα Δπηρεέξεζεο κε ηελ νπνέα ε 
αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο εληαέα 
νηθνλνκηθά κνλΪδα. 

Δπεμάγεζε 

ΑΑ Δπηρείξεζεο Ο αχμσλ αξηζκφο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία ε αηηνχζα 
ιεηηνπξγεί σο εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα (ζηελ έλλνηα 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλδεδεκέλεο/ ζπλεξγαδφκελεο 
επηρεηξήζεηο). 

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο  

Α.Φ.Μ. Δπηρείξεζεο  

Κ.Α.Γ. Δπηρείξεζεο Αλαγξάθεηαη ν θχξηνο Κ.Α.Γ. 

Πνζνζηφ πκκεηνρήο 0-100 

Δπψλπκν Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

λνκα Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

Παηξψλπκν Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

Α.Φ.Μ. Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

Έγγξαθν Σαπηνπνίεζεο Ννκίκνπ 
Δθπξνζψπνπ 

Α.Γ.Σ. ή Ηζνδχλακν  

Θέζε ζηελ Δπηρείξεζε Ννκίκνπ 
Δθπξνζψπνπ 

 

 
5. ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΓΔΘΟΤ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

 
 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ/ ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ 
ΔΟΓΑ ΚΛΔΗΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ 
ΥΡΖΖ 2010 (Δ €) 

 

 
ε πεξέπησζε πλεξγαζέαο, ν Πέλαθαο ζπκπιεξψλεηαη κε φζεο γξακκΫο απαηηεζεέ σο εμάο: 
 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ/ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ 
ΔΟΓΑ (€) ΚΛΔΗΜΔΝΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 2010 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ LEADER  

 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ/ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ 
ΔΟΓΑ (€) ΚΛΔΗΜΔΝΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 2010 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2  

 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ/ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ 
ΔΟΓΑ (€) ΚΛΔΗΜΔΝΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 2010  
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 3  

 

                                                 
36

ηελ έλλνηα ηεο εληαίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλεξγαδφκελεο/ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξήζεηο (βι. 

παξαξηήκαηα 3 θαη 5 ηνπ Οδεγνχ ηεο Πξάμεο) 
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ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ/ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ 
ΔΟΓΑ (€) ΚΛΔΗΜΔΝΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 2010 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 4  

 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ/ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ 
ΔΟΓΑ (€) ΚΛΔΗΜΔΝΖ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 2010 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ λ  

 

ΜΔΟ ΟΡΟ ΚΤΚΛΟΤ 
ΔΡΓΑΗΧΝ/ΑΚΑΘΑΡΗΣΧΝ ΔΟΓΧΝ (€) 
ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
2010 

 

 
6. ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ (πκπιεξψλεηαη κφλν γηα ηηο επηρεηξάζεηο κε ΚΑΓ 55)  
 

I. ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΗΥΤΟΝΣΟ Δ..Λ. (Άξζξν 34 ηνπ Ν. 3498/2006 ΦΔΚ 
230/Α/24.10.2006). 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΓ 2008 ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

ΥΧΡΟΗ ΓΗΑΜΟΝΖ  ΓΧΜΑΣΗΑ ΚΛΗΝΔ ΘΔΔΗ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

55.1    

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΓΗΑΚΟΠΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΑ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 

55.2(εθηφο 
55.20.19) 

   

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΣΑΚΖΝΧΖ 
(ΚΑΜΠΗΝΓΚ) 

55.30.11    

ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  ΣεηξαγσληθΪ κΫηξα (κ
2 
) 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

  

ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ   

 
II. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ (Άξζξν 1 ηνπ Ν. 3766/2009 Φ.Δ.Κ. 102/Α’/01.07.2009) 

 

Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΥΔΗ ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΑΗΣΖΜΑ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ (Άξζξν 
1 ηνπ Ν. 3766/2009) 

ΝΑΗ     ΟΥΗ     

Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΥΔΗ ΛΑΒΔΗ ΣΟ ΝΔΟ 
Δ..Λ. ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΑΗΣΖΜΑ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ (Άξζξν 
1 ηνπ Ν. 3766/2009) 

ΝΑΗ     ΟΥΗ     

 
III. ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ ΒΑΖ ΣΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ (‘Άξζξν 1 ηνπ Ν. 

3766/2009 Φ.Δ.Κ. 102/Α’/01.07.2009). 
 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΓ 2008 ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

ΥΧΡΟΗ ΓΗΑΜΟΝΖ  ΓΧΜΑΣΗΑ ΚΛΗΝΔ ΘΔΔΗ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

55.1    

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΓΗΑΚΟΠΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΑ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 

55.2 (εθηφο 
55.20.19)  

   

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΣΑΚΖΝΧΖ 
(ΚΑΜΠΗΝΓΚ)  

55.30.11    

ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  ΣεηξαγσληθΪ κΫηξα (κ
2 
) 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

  

ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ   

 
IV. ΣΔΛΗΚΖ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ (ΑΘΡΟΗΜΑ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ 6.II ΚΑΗ 6.III)  
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΓ 2008 ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

ΥΧΡΟΗ ΓΗΑΜΟΝΖ  ΓΧΜΑΣΗΑ ΚΛΗΝΔ ΘΔΔΗ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

55.1    

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΓΗΑΚΟΠΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΑ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΖ ΓΗΑΜΟΝΖ 

55.2 (εθηφο 
55.20.19) 

   

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΣΑΚΖΝΧΖ 
(ΚΑΜΠΗΝΓΚ)  

55.30.11    

ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ  ΣεηξαγσληθΪ κΫηξα (κ
2 
) 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

  

ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ   

 
 

7. Πέλαθαο Δπηρνξεγάζεσλ άζζνλνο ζεκαζέαο (De Minimis) 
 
(Σε πεξίπησζε Σπλεξγαζίαο o πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη από όιεο ηηο ζπκβαιιόκελεο επηρεηξήζεηο). 

 
ΔΝΗΥΤΔΗ De Minimis ΓΗΑ ΣΗ ΟΠΟΗΔ Ζ ΑΗΣΟΤΑ ΔΥΔΗ ΑΠΟΚΣΖΔΗ ΔΝΝΟΜΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΛΖΦΖ. 

ηνλ Πέλαθα ζπκπιεξψλνληαη θαη νη εληζρχζεηο πνπ Ϋρνπλ ιεθζεέ βΪζεη ηνπ πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο (2009/C83/01) 
ΑθνξΪ ζηελ επηρεέξεζε πνπ ππνβΪιιεη πξφηαζε (αηηνχζα) θαζψο θαη ζε απηΫο κε ηελ νπνέα ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο εληαέα 

νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο ά ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο). 

Πξφγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε απφ ην 
νπνίν ε επηρείξεζε 
έρεη απνθηήζεη 
έλλνκν δηθαίσκα 
ιήςεο ηεο 
ελίζρπζεο (απφ 
1/1/2009 θαη κεηά) 
θαη θνξέαο 
ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο. 

Αξηζκφο 
Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο 
Έληαμεο ή 
αξηζκφο 
ζχκβαζεο ή 
άιινπ εγγξάθνπ 
κε ην νπνίν 
ηεθκεξηψλεηαη ε 
ιήςε ηνπ 
έλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο 

Ζκ/λία 
Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο 
Έληαμεο ή 
εκεξνκελία 
ιήςεο ηνπ 
έλλνκνπ 
δηθαηψκαηνο 

Πνζφ 
δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηε
ζεο πνπ 
αλαγξάθεηαη 
ζηελ 
Απφθαζε 
Έληαμεο. 

Πνζφ 
Γεκφζηαο 
Υξεκαηνδφηε
ζεο πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά 
ζηελ 
επηρείξεζε. 

Ζκ/λία 
θαηαβνιήο 
ηειεπηαίαο 
ρξεκαηνδφηε
ζεο. 

Δπσλπκία 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 

        

        

        

        

        

        

         

        

        

 
 

8. Δπηρνξεγάζεηο βΪζεη νπνηνπδάπνηε Ϊιινπ (πιελ De Minimis) θαζεζηψηνο γηα ηηο έδηεο 
επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

(Σε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ν πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη από όιεο ηηο ζπκβαιιόκελεο επηρεηξήζεηο). 

ΔΝΗΥΤΔΗ (πιελ de Minimis) ΓΗΑ ΣΗ ΟΠΟΗΔ Ζ ΑΗΣΟΤΑ ΔΥΔΗ ΑΠΟΚΣΖΔΗ ΔΝΝΟΜΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΛΖΦΖ, ΒΑΔΗ 
ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑ ΣΗ ΗΓΗΔ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ. 

ΑθνξΪ ζηελ επηρεέξεζε πνπ ππνβΪιιεη πξφηαζε (αηηνχζα) θαζψο θαη ζε απηΫο κε ηελ νπνέα ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ σο εληαέα 
νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο ά ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα επηρεηξάζεηο). 

Πξφγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε απφ ην νπνίν 
ε επηρείξεζε έρεη 
απνθηήζεη έλλνκν 
δηθαίσκα ιήςεο ηεο 
ελίζρπζεο (απφ 
1/1/2009 θαη κεηά) 
θαη θνξέαο 

Αξηζκφο θαη 
εκεξνκελία 
Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο 
έληαμεο / 
ππαγσγήο ή 
εκεξνκελία ιήςεο 
ηνπ έλλνκνπ 

Ίδηεο 
δαπάλεο 
πνπ 
απεηέιεζαλ 
αληηθείκελν 
ελίζρπζεο 
δπλάκεη 
άιινπ 

Πνζφ 
δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηε
ζεο πνπ 
αλαγξάθεηαη 
ζηελ 
Απφθαζε 
Έληαμεο/ππα

Πνζφ 
Γεκφζηαο 
Υξεκαηνδφηε
ζεο πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί 
πξαγκαηηθά 
ζηελ 
επηρείξεζε. 

Ζκ/λία 
θαηαβνιήο 
ηειεπηαίαο 
ρξεκαηνδφηε
ζεο. 

Δπσλπκία 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ 
Γηθαηνχρνπ 
ηεο 
Δλίζρπζεο. 
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ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο. 

δηθαηψκαηνο θαζεζηψηνο γσγήο. 

        

        

        

        

        

        

        

         

        

        

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη σο εκεξνκελία δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο έληαμεο/ππαγσγήο ηνπ έξγνπ. 

 

9. Πέλαθαο αηηνχκελσλ επηρνξεγάζεσλ πνπ βξέζθνληαη ζε ζηΪδην αμηνιφγεζεο ά 
Ϋληαμεο βΪζεη θαζεζηψηνο De Minimis γηα νπνηαδάπνηε δαπΪλε ά νπνηνπδάπνηε 
Ϊιινπ θαζεζηψηνο γηα ηηο έδηεο επηιΫμηκεο δαπΪλεο. 

(Σε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ν πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη από όιεο ηηο ζπκβαιιόκελεο επηρεηξήζεηο). 

ΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΔΝΗΥΤΔΗ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΣΑΓΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Ή ΔΝΣΑΞΖ, ΒΑΔΗ ΚΑΘΔΣΧΣΟ De 
Minimis ΓΗΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΓΑΠΑΝΖ Ή ΟΠΟIOΤΓΖΠΟΣΔ ΆΛΛΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΓΗΑ ΣΗ ΗΓΗΔ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ 

ΓΑΠΑΝΔ. 
ηνλ Πέλαθα ζπκπιεξψλνληαη θαη νη αηηνχκελεο εληζρχζεηο βΪζεη ηνπ πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο (2009/C83/01). 

ΑθνξΪ ζηελ επηρεέξεζε πνπ ππνβΪιιεη πξφηαζε (αηηνχζα) θαζψο θαη ζε απηΫο κε ηελ νπνέα ε αηηνχζα ιεηηνπξγεέ 
σο εληαέα νηθνλνκηθά κνλΪδα (ζηελ Ϋλλνηα πεξηιακβΪλνληαη νη ζπλδεδεκΫλεο ά ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ αηηνχζα 

επηρεηξάζεηο). 

Πξφγξακκα/ Μέηξν/ 
Γξάζε ζην νπνίν/α 
ε επηρείξεζε  έρεη 
ππνβάιιεη πξφηαζε 
θαη θνξέαο 
ρνξήγεζεο 
ελίζρπζεο 

Ζκ/λία Τπνβνιήο 
επελδπηηθήο 
πξφηαζεο  

Πνζφ αηηνχκελεο 
δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο  

Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ ηεο 
Δλίζρπζεο. 

ΑΦΜ Γηθαηνχρνπ ηεο 
Δλίζρπζεο. 
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Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 
(Σε περίπηωζη Σσνεργαζίας οι καηωηέρω πίνακες επαναλαμβάνονηαι για κάθε επιτείρηζη και όζες 
θορές απαιηηθεί) 
 

1. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 

1.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Α) χληνκν ηζηνξηθφ, Ϋηνο Ϋλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο 

 
 
 
 

Β) Πεξηγξαθά ζηξαηεγηθάο ηεο επηρεέξεζεο 

 
 
 
 

Γ) ΑλΪιπζε επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 

 
 
 
 

Γ) Πεξηγξαθά ησλ αγνξψλ ζηφρσλ ηεο επηρεέξεζεο  

 
 
 
 

Δ) Πεξηγξαθά θαη κεζνδνινγέα επέηεπμεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο επηρεέξεζεο 

 

Σ) Γηαδηθαζέεο νξγΪλσζεο  

 

Ε) Αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απαζρνιεέηαη 

 

Ζ) ΠξΪζηλεο δηαδηθαζέεο θαη πνιηηηθΫο πνπ Ϋρνπλ πηνζεηεζεέ 

 

Θ) Σπρφλ ππΪξρνπζεο πηζηνπνηάζεηο 
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2. ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 

2.1 ΠΑΓΗΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ (πκπιεξψλεηαη απφ φιεο ηηο επηρεηξάζεηο εθηφο ησλ  
επηρεηξάζεσλ κε Κ.Α.Γ. 55 θαη 56 γηα ηηο νπνέεο ζπκπιεξψλνληαη νη Πέλαθεο  2.1.7 θαη  2.1.8 αληέζηνηρα). 

2.1.1  ΥΧΡΟΗ – ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΔΜΒΑΓΟΝ (η.κ.) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1. Κχξηνη Δζσηεξηθνί Υψξνη   

2. Κχξηνη Δμσηεξηθνί Υψξνη   

3. Βνεζεηηθνί Υψξνη θαη Δγθαηαζηάζεηο   

4. Λνπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο   

ΤΝΟΛΟ   

2.1.2  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
ΠΑΖ ΦΤΔΧ, ΚΤΡΗΟ Ή ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ, 
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ(Πξνζηέζεληαη φζεο γξακκΫο απαηηεζνχλ). 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1.    

2.    

3.    

4.    



2.1.3 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΛΟΗΑ, ΣΑΥΤΠΛΟΑ ΣΑΥΤΚΗΝΖΣΑ ΚΑΦΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΑ ΑΝΑΦΤΥΖ ( Οη Πέλαθεο 2.1.3.1. θαη 2.1.3.2. ζπκπιεξψλνληαη φπνπ απαηηεέηαη, κφλν γηα ηνπο ΚΑΓ 
50, 77.21.10.04, 77.21.10.07, 77.34.10.02, 85.51.10.02, 85.51.10.03, θαζψο θαη ηνπ Κ.Α.Γ. 55 εθφζνλ αζθεέηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη δηαηέζεληαη νη αληέζηνηρεο ινπηξηθΫο εγθαηαζηΪζεηο). 

2.1.3.1ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ 
ΠΛΟΗΑ, ΣΑΥΤΠΛΟΑ 
ΣΑΥΤΚΗΝΖΣΑ ΚΑΦΖ ΚΑΗ 
ΛΟΗΠΑ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΑ 
ΑΝΑΦΤΥΖ ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΖ 
ΝΖΟΛΟΓΖΖ / 
ΛΔΜΒΟΛΟΓΖΖ 

Α/Α 
ΟΛΗΚΟ 

ΜΖΚΟ (κ) 
ΔΣΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ 
ΝΖΟΛΟΓΖΖ / 

ΛΔΜΒΟΛΟΓΖΖ 

ΛΗΜΔΝΑ 
ΝΖΟΛΟΓΖΖ / 
ΛΔΜΒΟΛΟΓΖ

Ζ 

ΛΗΜΔΝΑ 
ΑΦΔΣΖΡΗΑ 

ΠΛΖΡΧΜΑ 
(Αριθμός) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΠΗΒΑΣΧΝ (μη 
ζσμπεριλαμβανο

μένοσ ηοσ 
πληρώμαηος) 

ΥΧΡΟΗ 
ΔΝΓΗΑΗΣΖΖ 

1. ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΑ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΛΟΗΑ 
ΑΝΑΦΤΥΖ 

 
        

 
        

 
        

 
        

2. ΗΣΗΟΦΟΡΑ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΛΟΗΑ 
ΑΝΑΦΤΥΖ 

 
        

 
        

 
        

 
        

3. ΚΑΣΑΓΤΣΗΚΑ ΚΑΦΖ 

 
        

 
        

 
        

 
        

4. ΣΑΥΤΠΛΟΑ Ή ΣΑΥΤΚΗΝΖΣΑ 
ΚΑΦΖ 
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5. ΘΑΛΑΗΑ 
ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΑ (SEA 
BEETLE, SEA BIKE, SERF-
JET, JET-SKI θ.ιπ.). 

 
        

 
        

 
        

 
        

6. HOVER CRAFT 

 
        

 
        

 
        

 
        

7. CATAMARAN 

 
        

 
        

 
        

 
        

8. ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΔ ΛΔΜΒΟΗ 
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9. ΗΣΗΟΠΛΟΨΚΔ ΛΔΜΒΟΗ 

 
        

 
        

 
        

 
        

10. ΛΟΗΠΑ (ΠΔΡΗΓΡΆΦΣΔ) 

 
        

 
        

 
        

 
        

 



 

2.1.3.2 - ΛΟΗΠΑ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΑ ΑΝΑΦΤΥΖ  
ΠΟΟΣΖΣΑ 
(ΑΡΗΘΜΟ) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

1. ΘΑΛΑΗΟ ΚΗ   

2. ΘΑΛΑΗΟ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΟ (PARA SAILING Ή 
PARACHUTING) 

  

3. ΘΑΛΑΗΟ ΔΛΚΖΘΡΟ   

4. ΘΑΛΑΗΟ ΓΑΚΣΤΛΗΓΗ   

5. ΗΣΗΟΑΝΗΓΑ (WIND-SURF)   

6. AQUA SCOOTER   

7. SEABUGGY   

8. MINI CRUISER   

9. ΚΑΝΟ - KAYAK   

10. ACRYLIC CRAFT   

11. ΘΑΛΑΗΟ ΠΟΓΖΛΑΣΟ (AQUA BIKE, 
EXPLORER θ.ιπ.). 

  

 
2.1.4. ΠΡΑΗΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ (ππνδνκΫο θαη εμνπιηζκφο)  

1. Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο   ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

2. Δμνηθνλφκεζε Νεξνχ  ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

3. Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ - Απνβιήησλ  ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

2.1.5. ΛΟΗΠΑ   

  ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
2.1.6 ΤΦΗΣΑΜΔΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ (ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ) ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΠΡΟΒΑΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 
ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ (ΑκεΑ). 

 
Τπάξρνπλ ππνδνκέο δηεπθφιπλζεο πξφζβαζεο ησλ ΑκεΑ: 
 
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 
ΓηαζθΪιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ 

Σεθκεξηψζηε ζπλνπηηθά ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ ζηελ επηρείξεζε ή ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, εθφζνλ ε 
αηηνχζα δειψλεη φηη δηαζέηεη ηηο αληίζηνηρεο ππνδνκέο ή πξνηίζεηαη λα ζπκπεξηιάβεη απηέο ζην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΔΗΓΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΣΗΡΗΑΚΖ ΚΑΗ 
ΛΟΗΠΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΑκεΑ ΠΟΤ ΓΗΑΘΔΣΔΗ 
Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
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ΡΑΜΠΔ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ 
ΥΧΡΟΤ 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ ΑκεΑ ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΓΧΜΑΣΗΑ ΑκεΑ (Ηζρχεη κφλν γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55). 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΤΝΑΓΔΡΜΟΗ ΑκεΑ (ΟΠΣΗΚΟΗ 
ΤΝΑΓΔΡΜΟΗ θ.ιπ.) 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΗΗΝΑ ΑκεΑ (Ηζρχεη κφλν 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Κ.Α.Γ. 55). 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΔ ΣΟΤΑΛΔΣΔ ΑκεΑ. ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΔΗΓΗΚΟ MENU ΓΗΑ ΑκεΑ Ηζρχεη κφλν γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο ησλ Κ.Α.Γ. 55 θαη 56). 

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
ΑκεΑ.  

ΝΑΗ     ΟΥΗ      

 

 
2.1.7 Ηζρχεη κφλν ηηο επηρεηξάζεηο κε Κ.Α.Γ. 55 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ 
ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΔΜΒΑΓΟΝ (Σ.Μ.)  

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 
ΘΔΔΗ 
ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟΤ 

ΓΧΜΑΣΗΑ     

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ     

ΘΔΔΗ CAMPING     

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ     

BAR     

ΛΟΗΠΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

    

ΑΗΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 
ΥΡΖΔΧΝ 

    

ΑΗΘΟΤΔ ΤΝΔΓΡΗΧΝ     

ΤΝΔΓΡΗΑΚΑ ΚΔΝΣΡΑ      

ΛΟΤΣΡΗΚΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

    

ΛΟΗΠΔ ΔΗΓΗΚΔ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΚΔΝΣΡΑ 
ΘΑΛΑΟΘΔΡΑΠΔΗΑ, 
SPA, ΓΖΠΔΓΑ ΓΚΟΛΦ 
θ.ιπ.). 

    

ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΔ 
ΓΔΞΑΜΔΝΔ (ΑΝΟΗΚΣΔ Ή 
ΚΛΔΗΣΔ) 

    

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΗ 
ΛΗΜΔΝΔ. 

    

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ 
(RECEPTION, ΣΟΤΑΛΔΣΔ, 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ θ.ιπ.). 

    

ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ     

ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ.     

ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ 
ΥΧΡΟΗ 

    

ΤΝΟΛΟ     
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2.1.8 Ηζρχεη κφλν γηα ηηο επηρεηξάζεηο κε Κ.Α.Γ. 56 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΟΝ 
(Σ.Μ.) 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΤΡΗΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ    

ΚΤΡΗΟΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ    

ΚΟΤΕΗΝΑ    

ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ    

ΣΡΑΠΔΕΗΑ     

ΚΑΡΔΚΛΔ    

BAR    

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ (ΥΧΡΟΗ 
ΤΠΟΓΟΥΖ, ΣΟΤΑΛΔΣΔ, 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ θ.ιπ.). 

   

ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ    

ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ    

ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ    

ΤΝΟΛΟ    

Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΣΟ 
ΔΗΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΣΟΤ 
Δ.Ο.Σ. 

ΝΑΗ ΟΥΗ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

   

 
3 ΜΗΘΧΔΗ - ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ 

 
ΟΗ ΜΗΘΧΜΔΝΟΗ ά ΠΑΡΑΥΧΡΖΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ηπρφλ ινπηξηθψλ 
εγθαηαζηΪζεσλ) ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΤΛΟΠΟΗΖΘΔΗ Ζ ΔΠΔΝΓΤΖ. 
 
ΝΑΗ      ΟΥΗ     
 
Αλ ΝΑΗ λα ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ Πίλαθαο : 
 

ΥΧΡΟΗ ΜΗΘΧΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΘΧΖ 
ΜΗΘΧΣΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

(ΔΠΧΝΤΜΗΑ) 

Α/Α 
ΜΗΘΧΜΔΝΟ 

ΥΧΡΟ 
(Πεξηγξαθά) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 
ΔΜΒΑΓΟΝ 
(η.κ. ά λ.κ.) 

ΔΝΑΡΞΖ 
(ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ) 

ΛΖΞΖ 
(ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ) 

 

      

      

      

 
4 ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 
ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ (φηαλ ε επηρεέξεζε Ϋρεη θαη Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο πΫξαλ ησλ επηιΫμηκσλ 
ΚΑΓ, νη ΔΜΔ ηνπ παξαθΪησ πέλαθα ππνινγέδνληαη κφλν γηα ηνλ επηιΫμηκν ΚΑΓ). 
 

ΔΣΖΗΔ ΜΟΝΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ (Δ.Μ.Δ.) 
(Δ.Μ.Δ.)= (Αξηζκφο εξγαδνκΫλσλ) Υ (ψξεο απαζρφιεζεο/8) Υ (εκΫξεο απαζρφιεζεο/25) 
Υ (κάλεο απαζρφιεζεο/12). 

Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

Αξηζκφο σξψλ 
πνπ 
απαζρνινχληαη 
εκεξεζίσο 

Αξηζκφο εκεξψλ 
πνπ 
απαζρνινχληαη 
κεληαίσο 

Μήλεο 
απαζρφιεζεο 

Δ.Μ.Δ. 2010 

     

 
 

5 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
 
πκπιεξψλεηε αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά θαη ηελ ηάξεζε ά κε, ινγηζηηθψλ βηβιέσλ. 
 

5.1. ΣΟΗΥΔΗΑ (€) 2010 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (γηα ην έηνο 2010) 
(Γ’ θαηεγνξίαο βηβιία) 
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ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΔΔΧΝ  (γηα ην έηνο 2010) 
(Γ΄ θαηεγνξίαο βηβιία) 

 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ(γηα ην έηνο 2010) 
(Β΄ θαηεγνξίαο βηβιία) 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ (γηα ην έηνο 2010) 
(Β΄ θαηεγνξίαο βηβιία) 

 

 
πκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξάζεηο πνπ δελ ηεξνχζαλ ινγηζηηθΪ βηβιέα ηελ πεξένδν 1/1/2010-
30/6/2010 ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1146/2009 θαη ηεξνχλ ινγηζηηθΪ βηβιέα απφ 1/7/2010 ζχκθσλα κε ηελ 
ΠΟΛ.1091/2010 
 

5.2 ΣΟΗΥΔΗΑ (€) 2010 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ=ΣΔΚΜΑΡΣΑ ΔΟΓΑ (γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2010-
30/6/2010) + ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΠΧ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ Γ’ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (γηα ηελ πεξίνδν 1/7/2010-31/12/2010) (Γηα επηρεηξήζεηο πνπ 
δελ ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία ηελ πεξίνδν 1/1/2010-30/6/2010 ζχκθσλα κε 
ηελ ΠΟΛ. 1146/2009 θαη ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο απφ 
1/7/2010 ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1091/2010) 

 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΔΔΧΝ=ΣΔΚΜΑΡΣΑ ΚΔΡΓΖ (γηα ηελ 
πεξίνδν 1/1/2010-30/6/2010) + ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΔΔΧΝ 
ΟΠΧ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ Γ’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (γηα ηελ πεξίνδν 
1/7/2010-31/12/2010) (Γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία ηελ 
πεξίνδν 1/1/2010-30/6/2010 ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1146/2009 θαη ηεξνχλ 
ινγηζηηθά βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο απφ 1/7/2010 ζχκθσλα κε ηελ 
ΠΟΛ.1091/2010) 

 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ=ΣΔΚΜΑΡΣΑ ΔΟΓΑ(γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2010-
30/6/2010) + ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ ΟΠΧ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ 
Β’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (Γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία ηελ 
πεξίνδν 1/1/2010-30/6/2010 ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1146/2009 θαη ηεξνχλ 
ινγηζηηθά βηβιία Β’ θαηεγνξίαο απφ 1/7/2010 ζχκθσλα κε ηελ 
ΠΟΛ.1091/2010)  

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ=ΣΔΚΜΑΡΣΑ ΚΔΡΓΖ (γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2010-
30/6/2010) + ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ Β’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (γηα ηελ 
πεξίνδν 1/7/2010-31/12/2010) (Γηα επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ ινγηζηηθά 
βηβιία ηελ πεξίνδν 1/1/2010-30/6/2010 ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1146/2009 
θαη ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία Β’ θαηεγνξίαο απφ 1/7/2010 ζχκθσλα κε ηελ 
ΠΟΛ.1091/2010) 
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Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 
1 BAΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

(ηηο πεξηπηψζεηο πλεξγαζέαο, ν πέλαθαο επαλαιακβΪλεηαη φζεο θνξΫο απαηηεέηαη) 
 
Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην ζα πινπνηεζεέ: 
 

Σέηινο Πεδένπ Δπεμάγεζε 

Πεξηθέξεηα Σφπνπ εγθαηάζηαζεο Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Σφπνπ εγθαηάζηαζεο Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 
επέλδπζε 

Γήκνο Σφπνπ εγθαηάζηαζεο Γήκνο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Σφπνπ εγθαηάζηαζεο Γεκνηηθή Δλφηεηα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε 

Οδφο Σφπνπ εγθαηάζηαζεο Οδφο Σφπνπ εγθαηάζηαζεο επέλδπζεο 

Αξηζκφο νδνχ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο Αξηζκφο νδνχ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο επέλδπζεο 

T.K. νδνχ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο T.K. νδνχ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο επέλδπζεο 

Ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο Υαξαθηεξηζκφο πεξηνρήο (πεξηνρή 87 (α), κηθξφ λεζί ηνπ 
Αηγαίνπ, νξεηλφο φγθνο 

ΚΑΓ Δλίζρπζεο Κχξηνο Κσδηθφο Γξαζηεξηφηεηαο πνπ εληζρχεηαη 

Ζκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο 
επέλδπζεο 

Δθηηκψκελε εκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο  

  

 

ΔΪλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην πινπνηεέηαη ζε λεζέ: 

Αξηζκφο θαηνίθσλ (βάζεη βεβαίσζεο Γήκνπ)  

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην πινπνηεέηαη ζε πεξηνρά ΟΠΑΑΥ: 

ΝΑΗ   ΟΥΗ    
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Γ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 
1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΠΔΝΓΤΖ  
ΠεξηγξΪθνληαη ζπλνπηηθΪ  θαη ηεθκεξησκΫλα ηα θΪησζη πεδέα  

 

πλνπηηθά πεξηγξαθά ηεο επΫλδπζεο.  

 

ηφρνη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ. 

 

πλΪθεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ κε ηηο ελαιιαθηηθΫο ηνπξηζηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

χλδεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ελεξγεηψλ κε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρεέξεζεο. 

 

Αλακελφκελα απνηειΫζκαηα - δεέθηεο. 

 

Οπνηνδάπνηε ρξάζηκν ζηνηρεέν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξνηεηλφκελεο επΫλδπζεο. 

 

 
2. ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΖΖ  ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΖΝΔ  
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3. ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ (Πξνζηέζεληαη φζεο γξακκΫο απαηηεζνχλ). 
 

Α/Α 

ΑΦΜ 
επηρεέξεζεο 

πνπ δηελεξγεέ 
ηε δαπΪλε

37
 

Καηεγνξέα 
ΔλΫξγεηαο  

Πνζφηεηα Π/Τ  

Πνζνζηφ % 
επέ ηεο 

Καηεγνξέαο 
ΔλΫξγεηαο 

Πνζνζηφ (%) 
επέ ηνπ 

ζπλνιηθνχ Π/Τ  

1. Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ (max 100% Π/Τ)   
 

      

1.1           

1.2           

1.3           

   ΤΝΟΛΟ 1         

2. ΚηηξηαθΪ - Γηακφξθσζε ρψξσλ - ΔηδηθΫο 
θαη ΒνεζεηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ( max 60% 
Π/Τ)  
 

 

2.1           

2.2           

2.3           

   ΤΝΟΛΟ 2         

3. Πξνβνιά - Πξνψζεζε   (max 25% Π/Τ)  

3.1            

3.2            

3.3            

   ΤΝΟΛΟ 3         

4. ΑκνηβΫο ζπκβνχισλ (εθπφλεζε 
επελδπηηθνχ ζρεδένπ, παξαθνινχζεζε 
θαη ζπκβνπιεπηηθά ππνζηάξημε θ.ιπ.) ( 
max 5% Π/Τ) 

  

 

4.1            

4.2            

4.3            

   ΤΝΟΛΟ 4         

5. Άιιεο δαπΪλεο (κεηαθνξΪ 
ηερλνγλσζέαο, αγνξΪ δηθαησκΪησλ, 
ελζσκΪησζε πξνηχπσλ θ.ιπ.)          
(max 6% Π/Τ) 

  

 

5.1            

5.2            

   ΤΝΟΛΟ 5         

   
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 
[(1)+(2)+(3)+(4)+(5)] 

        

 
 
 

4. ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ  
(Οη παξαθΪησ πέλαθεο ζπκπιεξψλνληαη γηα θΪζε δαπΪλε θαη αλΪ θαηεγνξέα θαη 
επαλαιακβΪλνληαη φζεο θνξΫο απαηηεέηαη). 

 

                                                 
37

 Σν ΑΦΜ  ζπκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επελδπηηθφ ζρέδην ππνβάιιεηαη κε ηε κνξθή πλεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε 
απηή ζπκπιεξψλεηαη ζηε ζρεηηθή ζηήιε ην ΑΦΜ  ηεο ζπκβαιιφκελεο πνπ δηελεξγεί ηε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε θαη επαλαιακβάλεηαη φζεο 
θνξέο απαηηεζεί. 
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ΑΦΜ επηρεέξεζεο 
πνπ δηελεξγεέ ηε 
δαπΪλε 

38
 

 

Κ.Α.Γ. ζηνλ νπνέν 
αθνξΪ ε δαπΪλε

39
 

 

Καηεγνξέα 
ΓαπΪλεο

40
 

 

 

Πεξηγξαθά 
δαπΪλεο 

ΜνλΪδα 
ΜΫηξεζεο 

Πνζφηεηα Σηκά ΜνλΪδνο 
(ρσξέο ΦΠΑ) 

πλνιηθά Σηκά 

     

 

Α/Α 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

1. Πξνκεζεπηήο  

 Α.Φ.Μ. Πξνκεζεπηή  

 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
Γαπάλεο  

 
 
 

 
ΑΦΜ επηρεέξεζεο 
πνπ δηελεξγεέ ηε 
δαπΪλε  

 

Κ.Α.Γ. ζηνλ νπνέν 
αθνξΪ ε δαπΪλε 

 

Καηεγνξέα 
ΓαπΪλεο 

 

 

Πεξηγξαθά 
δαπΪλεο 

ΜνλΪδαο 
ΜΫηξεζεο 

Πνζφηεηα Σηκά ΜνλΪδνο 
(ρσξέο ΦΠΑ) 

πλνιηθά Σηκά 

     

 

Α/Α 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 

2. Πξνκεζεπηήο  

 Α.Φ.Μ. Πξνκεζεπηή  

 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 
Γαπάλεο  

 
 
 

 
 

                                                 
38

 Σν ΑΦΜ ζπκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επελδπηηθφ ζρέδην ππνβάιιεηαη κε ηε κνξθή πλεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, ζπκπιεξψλεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν ην ΑΦΜ ηεο ζπκβαιιφκελεο πνπ δηελεξγεί ηε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε θαη επαλαιακβάλεηαη φζεο 
θνξέο απαηηεζεί 
39

 Ηζρχεη κφλν γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο γηα δχν ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο επηιέμηκνπο Κ.Α.Γ. ηνπ Πίλαθα 
2, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζρεηηθά ζηελ παξάγξαθν 4.2.7 ζεκείν 1 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ θαη επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο 
απαηηεζεί. 
40

 χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.3.2 ηνπ Οδεγνχ ηεο Πξάμεο νη δαπάλεο ρσξίδνληαη ζε 5 θαηεγνξίεο φπνπ 1: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, 2: 

Κηηξηαθά – Γηακφξθσζε ρψξσλ – Δηδηθέο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 3: Πξνβνιή – πξνψζεζε 4: Ακνηβέο ζπκβνχισλ (εθπφλεζε 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, παξαθνινχζεζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θιπ.) θαη 5: Άιιεο δαπάλεο (κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, αγνξά 
δηθαησκάησλ , ελζσκάησζε πξνηχπσλ θ.ιπ.) 
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5. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ 
 

 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΟΟ (€) % ΣΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟΤ Π/Τ 

Α. Ηδησηηθή ζπκκεηνρή    

 Ίδηα θεθάιαηα   

 Γάλεηα   

Β. Αηηνχκελε Δπηρνξήγεζε   

 ΤΝΟΛΟ (Α + Β) (Θα 
πξΫπεη λα ζπκπέπηεη κε 
ηνλ ζπλνιηθφ π/π ζει. 105 

  

 
 
6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΠΑΡΑΘΔΖ ΥΔΣΗΚΟΤ 
ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

(Γηαδηθαζέεο, Μεζνδνινγέα, ΥξνλνδηΪγξακκα, θ.ιπ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα ηελ επηρείξεζε/πλεξγαζία 
                                                                                                   -Ο/Ζ- 

Νφκηκνο/ε Δθπξφζσπνο 
(ζθξαγίδα επηρείξεζεο, ζηνηρεία Νφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΚ 1998/2006 (DE MINIMIS). 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΔΘΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΚΑΓ 2008) & 
ΠΟΛ.1086/22.06.2009 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΔΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ (ΔΠΗΖΜΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. C95 TH 
16.04.2009 ΚΑΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΒΗ)  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 : ΑΠΟΠΑΜΑ ΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 
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