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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα, αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων (με ορίζοντα τριετίας) στον τομέα του
τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
(Παράρτημα Ι - Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός Υπαίθρου, Γαστρονομικός, Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας).
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Επιλέξιμες Ενέργειες (ΠαράρτημαIΙΙ ) ενός επενδυτή:
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, • Εξοπλισμός, όπως ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του
ΕΠΕ, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) πλην Δημοσίου και
εναλλακτικού τουρισμού, χερσαία – πλωτά μεταφορικά μέσα (έως 15% του
θυγατρικών αυτού), και οι Συνεργασίες των
προϋπολογισμού και έως 60.000 ευρώ), έπιπλα και σκεύη, hardware και software, GPS,
ανωτέρω, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
ipad, ηλεκτρονικές τεχνολογίες.
Τουρισμού, με επιλέξιμο ΚΑΔ08 πριν την • Κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις, όπως διαμόρφωση
υφιστάμενων χώρων, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης,
01/01/2010 (Παράρτημα IΙ) και λειτουργούν νόμιμα
(άδεια λειτουργίας, ειδικό σήμα όπου απαιτείται).
συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στην περίπτωση συνεργασίας ο κύριος του • Προβολή – προώθηση, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και ανάπτυξη
περιπτέρων), δημιουργία ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σχεδιασμός και
προγράμματος με ποσοστό συμμετοχής πάνω από
40% στον προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχει
εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων κλπ.
ΚΑΔ08 55 ή 79, και έναρξη πριν από την • Υπηρεσίες Συμβούλων, όπως επίβλεψη υλοποίησης σχεδίου, τεχνικές μελέτες, έκδοση
αδειών, έρευνα αγοράς.
01/01/2010, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αρκεί να έχουν
επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την προκήρυξη του • Άλλες δαπάνες, όπως ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας,
μεταφορά τεχνογνωσίας, απόκτηση πατέντας.
προγράμματος (13/9/2011) .
Επιδοτούμενες Δαπάνες – Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού του
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από έργου (Παράρτημα IV)
10.000 έως 400.000 €, αρκεί να μην υπερβαίνει τον 1. Προμήθεια μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού – έως
100%. Αγορά, μεταφορά, και εγκατάσταση του απαιτούμενου για την υλοποίηση των
κύκλο εργασιών της επιχείρησης του έτους 2010.
επιλέξιμων ενεργειών εξοπλισμού.
Ισχύει ο κανόνας de minimis ύψους 200.000€ για το
δικαιούχο και τυχόν επιχειρήσεις που λειτουργούν 2. Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις –
Αποκατάσταση, Βελτίωση, διαρρύθμιση γάστρας επαγγελματικών σκαφών έως
μαζί ως ενιαία οικονομική μονάδα.
60%. Όλες τις μεταβολές στα κτίρια και τους χώρους που προϋποθέτει η υλοποίηση
Η επιδότηση ανέρχεται σε 50% (55% για μικρά
των επιλέξιμων ενεργειών.
νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων). Το υπόλοιπο του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με 3. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης – έως 6%. Αφορούν στη μελέτη, στην πιστοποίηση που επικυρώνει την
ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, η οποία
υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην απόκτηση οικολογικού
μπορεί να αποτελείται εξ ολοκλήρου από
σήματος.
δανεισμό. Δεν απαιτείται αύξηση μετοχικού
4. Αμοιβές συμβούλων και άλλες υπηρεσίες – έως 5%. Περιλαμβάνονται:
κεφαλαίου.
• Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης επενδυτικού σχεδίου, υποστήριξης, οργάνωσης και
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων
διοίκησης του έργου (έως 6.000 ευρώ).
παρατάθηκε έως την 15 Φεβρουαρίου 2012.
• Προετοιμασία έκδοσης αδειών που διασυνδέονται άμεσα με τις ανάγκες
υλοποίησης της επένδυσης, όπου αυτό απαιτείται.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών
•
Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών με το επενδυτικό σχέδιο
Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δεκαοκτώ
(προμήθεια εξοπλισμού κτλ).
(18) μήνες, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.
5. Ενημέρωσης και προβολής έως 25%. Περιλαμβάνονται ενέργειες προβολής και
επικοινωνίας της υιοθέτησης πράσινης πολιτικής ή της πιστοποίησης.
Βασική υποχρέωση αποτελεί η διατήρηση Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης 10%, τη συνάφεια του
των θέσεων εργασίας του έτους 2010 σε προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου με τις απαιτήσεις και τους στόχους του Προγράμματος και
Ε.Μ.Ε. για 2 έτη από την έκδοση τεκμηρίωση της επένδυσης 90%.
απόφασης ολοκλήρωσης του έργου, με Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση, οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά
ποινή την επιστροφή του 10% της περιφέρεια και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, μέχρι εξαντλήσεως του
καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ύψους της
εντόκως.
επιχορήγησης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριμη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαθέτοντας ένα
απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζοντας δε τα στενά χρονικά περιθώρια υποβολής των προτάσεων, παρέχει τη
δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τη διενέργεια
απαραίτητων για την υποβολή του φακέλου μελετών.
Υπ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Δάλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αθηνών: Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν.6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Πατρών: Τάκης Συνοδινός ,2610 272120, κιν. 6980 881082, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

ap6049

1

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9ο χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr
Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
Ηράκλειο Κρήτης: Νέα Πόλη Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης 700 13, Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr
Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr
Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr
Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1. Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με τον
αθλητισμό για λόγους αναψυχής. Οι αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής μπορούν να αναπτύσσονται:
• στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα,
κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα1).
• σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. κανόε – καγιάκ, rafting κ.ά).
• σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. χιονοδρομικό σκι,
χιονοσανίδα, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών - δασών,
τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ κ.ά.).
2. Θαλάσσιος τουρισμός
Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το
θαλάσσιο (marine) και το παράκτιο (coastal) περιβάλλον. Κατά κανόνα αφορά σε δραστηριότητες που
συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις και δραστηριότητες (π.χ. κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα
επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ιστιοπλοΐα, yachting-motor boat-sailing boat κ.ά.). Η μορφή αυτή συνδέεται
και με τον αθλητικό τουρισμό θάλασσας ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 1.2.1 ανωτέρω.
3. Τουρισμός υπαίθρου
Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το
φυσικό περιβάλλον εξαιρουμένων των αστικών, των θαλάσσιων και των παράκτιων περιοχών. Οι κυριότερες
επιμέρους μορφές που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ενδεικτικά:
• Ο φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να
αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες.
• Ο τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας που αναπτύσσεται σε περιοχές που διαθέτουν άξια
παρατήρησης χλωρίδα ή πανίδα.
• Ο περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου.
• Ο περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.
Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές,
ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές, που περιγράφεται στην παράγραφο 1.2.1 ανωτέρω.
4. Γαστρονομικός τουρισμός
Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με την
τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας μιας συγκεκριμένης περιοχής. Οι
κυριότερες επιμέρους ενέργειες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ενδεικτικά:
• Διακριτή ενσωμάτωση της τοπικής κουζίνας στα προσφερόμενα εδέσματα.
• Δημιουργία ή/και διάχυση γαστρονομικών και οινοτουριστικών διαδρομών.
• Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων (παραδοσιακά
ελαιοτριβεία, αγροκτήματα, αμπελουργικές ζώνες, οινοποιεία, εργαστήρια κ.λπ.).
• Γευσιγνωσία.
• Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις.
• Ειδικές εκθέσεις μόνιμου χαρακτήρα.
• Εφαρμογές εικονικής περιήγησης.
• Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

1

Όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθ. 3131/1.03.1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, περί Έγκρισης του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 20 «Ταχύπλοα
Ταχυκίνητα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής» (ΦΕΚ Β’ 444), όπως ισχύει.
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5. Τουρισμός υγείας και ευεξίας
Η μορφή αυτή απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες
πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και
χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η μορφή αυτή αφορά ακόμη σε επισκέπτες
ο οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμΕΑ και συγκεκριμένα άτομα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα
όρασης ή ακοής, άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ. Ζητούμενο εδώ είναι η διασφάλιση υποδομών και συνθηκών
προσβασιμότητας για διάφορες κατηγορίες ΑμεΑ στις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες.
Σχετικά με τις ανωτέρω διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών, σημειώνεται ότι αυτές είναι απολύτως
ενδεικτικές (και όχι δεσμευτικές) και προσπαθούν να αποτυπώσουν και να ομαδοποιήσουν τις επιμέρους
τουριστικές δραστηριότητες με βάση τα πλέον διαδεδομένα αγοραστικά ενδιαφέροντα των τουριστών καταναλωτών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Κατά συνέπεια, τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν
δύναται να αφορούν, τόσο σε ειδικές/εναλλακτικές δραστηριότητες ή μορφές οι οποίες πιθανώς δεν
περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διακρίσεις - ταξινομήσεις, όσο και σε συνδυασμό των επιμέρους
ειδικών/εναλλακτικών μορφών, ανεξάρτητα από την ανωτέρω ταξινόμησή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία,
Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:
•
Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον
Πίνακα του Παραρτήματος (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).
•
Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
•
Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.
! Eξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και
οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους.
Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε
μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Σύμπραξης, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές
επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79 του παρακάτω Πίνακα, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της
πρότασης, με συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ των εταίρων.
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές μονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ειδικότερα,
δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους κλάδους (Κ.Α.Δ.) που
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Κ.Α.Δ.

Περιγραφή

Αριθμός Δραστηριότητας:
50 (επιλέξιμες οι κάτωθι Πλωτές μεταφορές
υποκατηγορίες)
Υπηρεσίες
θαλάσσιων
και
παράκτιων
50.10.12.01
μεταφορών
επιβατών με
θαλαμηγούςτουριστικά πλοία με ελληνική σημαία.
50.10.12.03
Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων.
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεως
50.10.12.04
θάλασσας.
Υπηρεσίες
ενοικίασης
επαγγελματικού
50.10.20.01
τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.

ap6049

Βασική
Βασικό απαιτούμενο Νομοθετικό
ειδική/εναλλακτική
Πλαίσιο Λειτουργίας.
μορφή (ενδεικτικά)

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’ 211/1999),
Υ.Α. 531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’
637/1977), π.δ.225/1996 (ΦΕΚ Α’
225/1996).

Θαλάσσιος
Θαλάσσιος
Θαλάσσιος
Θαλάσσιος
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Κ.Α.Δ.

50.10.20.03
50.30.12
50.30.13.01
Αριθμός
Δραστηριότητας:
55
(επιλέξιμες οι κάτωθι
υποκατηγορίες)

Βασική
Βασικό απαιτούμενο Νομοθετικό
ειδική/εναλλακτική
Πλαίσιο Λειτουργίας.
μορφή (ενδεικτικά)

Περιγραφή
Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας
(κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ.) με
πλήρωμα.
Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές
υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια.
Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων
σε εσωτερικές υδάτινες οδούς.

Θαλάσσιος
Θαλάσσιος,
Υπαίθρου
Θαλάσσιος,
Υπαίθρου

Καταλύματα

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993),
π.δ. 43/2002. π.δ. 33/1979 (ΦΕΚ
Α’ 10/1979), π.δ.339/1996(ΦΕΚ
Α’ 225/1996).

Όλες οι μορφές

55.2
(όλες οι υποκατηγορίες
εξαιρουμένης
της
55.20.19)

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα
σύντομης διαμονής.

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993),
π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000),
π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996).

Όλες οι μορφές

55.30.11

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993),
Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230/2006),
π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996).

Όλες οι μορφές

Υπηρεσίες
ενοικίασης
επιπλωμένων
διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, με παροχή
υπηρεσιών περιποίησης πελατών.

Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118/1993),
π.δ. 337/2000 (Α΄281/2000),
π.δ.339/1996(ΦΕΚ Α’ 225/1996).

Όλες οι μορφές

55.1
(όλες οι υποκατηγορίες)

55.90.19.01
(σε αντικατάσταση του
55.20.11.02
ΠΟΛ 1086/22.06.2009).
Αριθμός
Δραστηριότητας:
56
(επιλέξιμες οι κάτωθι
υποκατηγορίες)
56.10.11.02

56.10.11.03

56.10.11.04

56.10.11.06
56.10.11.07

56.10.11.10
56.30.10.13
56.30.10.14

ap6049

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο
ύπνου.
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο
ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική
(που
υπάγεται
στην
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’
932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά)
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο
ταβέρνα, ψαροταβέρνα χωρίς ζωντανή
μουσική
(που
δεν
υπάγεται
στην
1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’
932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά), με
παροχή σερβιρίσματος.
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο
διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα.
Υπηρεσίες
παροχής
γευμάτων
από
οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή
επιχείρηση, χωρίς προσωπικό).
Υπηρεσίες παροχής γεμάτων και ποτών από
ουζερί,
μεζεδοπωλείο,
τσιπουράδικο,
ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος.
Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ
ξενοδοχείων.
Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό
καφενείο.

Γαστρονομικός

Γαστρονομικός

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006),
Π.Δ. 552/1989, Υ.Α.
ΑΙβ/8577/1983 (ΦΕΚ Β’
526/1983).

Γαστρονομικός

Γαστρονομικός
Γαστρονομικός

Γαστρονομικός
Γαστρονομικός
Γαστρονομικός
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Κ.Α.Δ.
Αριθμός
Δραστηριότητας:
77
(επιλέξιμες οι κάτωθι
υποκατηγορίες)

Βασικό απαιτούμενο
Νομοθετικό Πλαίσιο
Λειτουργίας.

Περιγραφή

Βασική
ειδική/εναλλακτική
μορφή (ενδεικτικά)

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Ν. 1127/1972 (ΦΕΚ Α’ 48/1972),
Υ.Α. Δ2/Δ/15184/5191 (ΦΕΚ Β΄
548/2002), Κανονισμός ΥΠΑ
Υπερελαφρών Πτητικών
Αεραθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ)
(ΦΕΚ Β’ 1068/2006), Κανονισμός
ΥΠΑ υπ’ αριθ.
Δ/Δ2/7259/2071/01.03.2006
(ΦΕΚ Β’ 309/2006).
Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’
121/1999), π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ
Α’ 221).
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α.
3131/1.03.1999 (ΦΕΚ Β’
444/1999).
π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221), Υ.Α.
16274/02.05.2008 (ΦΕΚ Β’
896/2008).
Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’
211/1999), Υ.Α.
531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’
637/1977).
ΑΣΤΔ 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ Β’
178/1994), Διόρθωση
Σφάλματος ΦΕΚ Β’ 334/1994).

77.21.10.01

Υπηρεσίες
ενοικίασης
αερόστατων,
ανεμοπλάνων,
αιωρόπτερων
και
πηδαλιούχων.

77.21.10.02

Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας.

77.21.10.04

Υπηρεσίες
ενοικίασης
εξοπλισμού
θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι,
λέμβων κ.λπ.).

77.21.10.05

Υπηρεσίες
ενοικίασης
χιονοδρομικών αθλημάτων.

77.21.10.07

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας
(κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ.).

77.21.10.08

Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

77.21.10.09

Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού.

π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ Α’ 221).

Αθλητικός,
Θαλάσσιος, Υπαίθρου

77.34.10.02

Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους
χωρίς πλήρωμα.

Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α’
211/1999), Υ.Α.
531353/129/1977 (ΦΕΚ Β’
637/1977).

Θαλάσσιος

Αριθμός
Δραστηριότητας:
79
(επιλέξιμες οι κάτωθι
υποκατηγορίες)

εξοπλισμού

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.

79.90.39

Υπηρεσίες
κρατήσεων
για
εισιτήρια
εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και
αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων.

85.51.10.02

85.51.10.03

85.51.10.08
Αριθμός
ap6049

Αθλητικός, Υπαίθρου

Αθλητικός, Θαλάσσιος

Αθλητικός, Υπαίθρου

Θαλάσσιος, Αθλητικός

Αθλητικός, Υπαίθρου

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, οργανωμένων ταξιδιών
και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.1
(όλες οι υποκατηγορίες)

Αριθμός
Δραστηριότητας:
85
(επιλέξιμες μόνο
οι
κάτωθι υποκατηγορίες)

Αθλητικός, Υπαίθρου

Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199/1976),
Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’
118/1993), π.δ.339/1996 (ΦΕΚ
Α’225/1996)
Ν. 393/1976 (ΦΕΚ Α’ 199/1976),
Ν. 2160/1993 (Α’ 118/1993
π.δ.339/1996 (ΦΕΚ Α’225/1996).

Όλες οι μορφές

Όλες οι μορφές

Εκπαίδευση
Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’
121/1999), π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ
Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.
Α’ 221), Υ.Α. 3131/1.03.1999
(ΦΕΚ Β’ 444/1999).
Ν. 3409/2005 (ΦΕΚ Α’
Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.
273/2005), Υ.Α. 2123/02/2006
(ΦΕΚ Β’ 449/13.04.2006).
Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’
Υπηρεσίες σχολής ιππασίας.
121/1999), π.δ. 219/2006 (ΦΕΚ
Α’ 221).
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Αθλητικός, Θαλάσσιος

Αθλητικός, Θαλάσσιος

Αθλητικός, Υπαίθρου
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Κ.Α.Δ.

Περιγραφή

Βασικό απαιτούμενο
Νομοθετικό Πλαίσιο
Λειτουργίας.

Βασική
ειδική/εναλλακτική
μορφή (ενδεικτικά)

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’
114/2006).

Αθλητικός

Υ.Α. 3131/01.03.1999 (ΦΕΚ Β’
444/1999).

Αθλητικός, Θαλάσσιος

Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’
114/2006).

Αθλητικός,
Θαλάσσιος, Υπαίθρου

Δραστηριότητας:
93
(επιλέξιμες μόνο οι
κάτωθι υποκατηγορίες)
93.21.10.01

Υπηρεσίες water - park.

93.29.11.04

Υπηρεσίες
εκμετάλλευσης
παιχνιδιών
θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και
παρόμοιων ειδών αναψυχής).

93.29.11.06

Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής

Α. Οι επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 56, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση (όρο) ότι:
i.

Έχουν ήδη αποκτήσει το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα του Ε.Ο.Τ2., το οποίο
πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της
επένδυσης.

ii.

Αποκτούν και καταθέτουν το ανωτέρω σήμα εν ισχύ, το αργότερο έως και την ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 6.2 κατωτέρω.

ή

Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται οι Κ.Α.Δ. 56.30.10.13 και 56.30.10.14.
Διευκρινίζεται ότι οι ενέργειες που προβλέπονται στην ενότητα 4.3.1 του παρόντος οδηγού, είναι επιλέξιμες
και για τις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης (Κ.Α.Δ: 56.10.11.02, 56.30.10.13) εντός των
τουριστικών μονάδων με Κ.Α.Δ. 55.10, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις λειτουργούν
νόμιμα σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω, έχουν το ίδιο Α.Φ.Μ. με την αιτούσα επιχείρηση και δεν
τελούν ή δεν πρόκειται να τελέσουν, υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης ανάλογης
κατάστασης, για όλη τη χρονική περίοδο τήρησης των υποχρεώσεων του δικαιούχου, με βάση τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 7.
Στην περίπτωση που οι εν λόγω εγκαταστάσεις τελούν υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης, παραχώρησης ή
άλλης ανάλογης κατάστασης, τότε το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τους Κ.Α.Δ:
56.10.11.02 ή 56.30.10.13..
Σε όλες τις περιπτώσεις ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων του Κ.Α.Δ. 56:
•
•
•
•
•

Fast Food
Catering
Snack-Bar (εκτός του Κ.Α.Δ. 56.30.10.13).
Καντίνες
Πιτσαρίες

Β. Οι ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, είναι επιλέξιμες και για τις λοιπές εγκαταστάσεις που
λειτουργούν εντός των τουριστικών μονάδων του Κ.Α.Δ. 55.10, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές :
- Εντάσσονται στις παροχές (facilities – amenities) της τουριστικής μονάδας
- Δεν τελούν ή δεν πρόκειται να τελέσουν υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης
ανάλογης κατάστασης
2

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199) όπως ισχύει, και την υπ’ αριθ. Τ4333/08.08.2001
απόφαση (ΦΕΚ Β’ 22.08.2001) όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. Τ/14703/27.11.2003 (ΦΕΚ Β’ 1848), 4568/06.07.2004 (ΦΕΚ Β’ 1046)
και 3569/21.03.2006 (ΦΕΚ Β’ 397) και εκάστοτε ισχύει.
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2) Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες
λειτουργίας.
Α. Για τις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους δεν καλύπτεται με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) του ΕΟΤ,
προσκομίζεται η άδεια λειτουργίας, καθώς και τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά
έγγραφα, που προβλέπονται με βάση τις κείμενες διατάξεις (π.χ. πιστοποιητικά ασφαλείας, υγιεινής, πτητικής
ικανότητας, βεβαιώσεις εγγραφής σε επιμελητήρια, κ.λπ.). Επιχειρήσεις των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει
λήξει ή βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν την αίτηση/εις έκδοσης νέας
άδειας ή την αίτηση/εις ανανέωσης, η/οι οποία/ες θα πρέπει να έχει/ουν υποβληθεί, σε κάθε περίπτωση, όχι
αργότερα από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Προκειμένου δε για την ένταξη του
σχεδίου στην πράξη, η νέα ή ανανεωμένη άδεια θα πρέπει να έχει εκδοθεί και προσκομισθεί πριν από την
υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
Β. Για τις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους καλύπτεται με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) του ΕΟΤ, ισχύουν τα
εξής:
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55, θα πρέπει να προσκομίσουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, όπως
ορίζεται με το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές
διατάξεις» από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία (Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Ε.Ο.Τ.).3 Σε
περίπτωση που κάποιο από τα απαραίτητα για την έκδοση του Ε.Σ.Λ. δικαιολογητικά για τα οποία
υφίσταται υποχρέωση ανανέωσης (π.χ. πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της
εγκατάστασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπου αυτή απαιτείται, βεβαίωση καλής λειτουργίας του
αποχετευτικού συστήματος κ.λπ.), δε βρίσκεται σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης, η επιχείρηση
υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης του εν λόγω δικαιολογητικού, το οποίο
θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Με τη χορήγηση του δικαιολογητικού η
επιχείρηση οφείλει να το προσκομίσει άμεσα και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την υποβολή του
αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης, άλλως η επένδυση απεντάσσεται και επιστρέφεται εντόκως το
σύνολο της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης.
ii. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55, θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των
αδειών/σημάτων λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των εγκαταστάσεων
ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των
τουριστικών μονάδων. Για τις, με βάση την κείμενη νομοθεσία, υπό έκδοση ή ανανέωση, άδειες των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν τελούν ή δεν πρόκειται να τελέσουν υπό
καθεστώς μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της
αίτησης έκδοσης/ανανέωσης, η οποία έχει υποβληθεί υποχρεωτικά, όχι αργότερα από την ημερομηνία
της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Κατά την υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης της
επένδυσης, είναι απαραίτητο να προσκομιστούν εν ισχύ οι προβλεπόμενες άδειες, άλλως η επένδυση
απεντάσσεται και επιστρέφεται εντόκως το σύνολο της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας
χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που οι εν λόγω εγκαταστάσεις τελούν υπό καθεστώς σύμβασης
μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, τότε εφαρμόζονται αναλόγως τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.Α. ανωτέρω.
iii. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 79 θα πρέπει να προσκομίσουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του
άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118), όπως ισχύει.
iv. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που διαθέτουν, μισθώνουν ή εκμεταλλεύονται ειδικές τουριστικές
εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993
(ΦΕΚ Α’ 118), όπως ισχύει.
i.

3

Τα τουριστικά καταλύµατα που έχουν υποβάλει την προβλεπόµενη αίτηση χορήγησης του Ε.Σ.Λ. σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3766/2009
(Φ.Ε.Κ. 102/Α’/01.07.2009) «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» µπορούν να αποτελούν επιλέξιµες επιχειρήσεις αρκεί είτε να τους
έχει χορηγηθεί το νέο σήµα µε το σύνολο της δυναµικότητας είτε να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση µε πλήρη φάκελο. Στη δεύτερη περίπτωση
πρέπει να προσκοµίζουν βεβαίωση από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Ε.Ο.Τ. που να πιστοποιεί ότι η αίτηση έχει υποβληθεί και ο
φάκελος είναι πλήρης δικαιολογητικών. Κατά την υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης και προκειµένου να ολοκληρωθεί το
οικονοµικό αντικείµενο του σχεδίου είναι απαραίτητο να τους έχει χορηγηθεί το νέο Ε.Σ.Λ.
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Γ. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (Α και Β), οι επιχειρήσεις που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν εναλλακτική
δραστηριότητα/τες, οφείλουν να προσκομίσουν τις απαραίτητες ειδικές άδειες ή /και τις άδειες άσκησης
επαγγέλματος σε ισχύ, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ. άδεια χειριστών
ταχύπλοων σκαφών, άδεια χειριστών Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών, άδεια εκμίσθωσης
θαλάσσιων μέσων αναψυχής, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αθλητικών σχολών, άδειες ξεναγών, εκπαιδευτών
κ.λπ.).
Δ. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν πρόταση δεσμεύονται ότι το κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό (Εκπρόσωπος/οι), με τις κατά περίπτωση ειδικές άδειες άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, θα διατίθεται κατά την άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας/ων για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης.4
Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν και για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις οι οποίες
υποβάλλουν την πρότασή τους με τη μορφή Συνεργασίας.
3) Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη, με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2010.
Για τον έλεγχο κάλυψης της παρούσας προϋπόθεσης εξετάζεται η ημερομηνία Έναρξης της επιλέξιμης
Δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ.
Η περίπτωση αυτή δεν αποκλείει εκείνες τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση, απορρόφηση,
συγχώνευση ή τυχόν μετατροπές τους, ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα μετά την
01.01.2010.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται από Συνεργασία επιχειρήσεων, η υποχρέωση της
παρούσης παραγράφου αρκεί να πληρώνεται από τον Υπεύθυνο (Leader) του συνεργατικού σχήματος. Οι
υπόλοιπες συμβαλλόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την ημερομηνία
προκήρυξης του προγράμματος.
4) Η επιχείρηση (καθώς και οι συνδεδεμένες – συνεργαζόμενες με αυτήν) δεν έχει λάβει κατά την τελευταία
τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De
Minimis, οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
5)Κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία μόνο πρόταση και έχει καταθέσει το σύνολο των
δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού.
Σε περίπτωση υποβολής από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσότερων της μίας προτάσεων στο πλαίσιο της
Πράξης, είτε μεμονωμένα είτε διά της συμμετοχής του σε συνεργατικό εταιρικό σχήμα, απορρίπτονται
εξ΄ολοκλήρου όλες οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχει και αποκλείεται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής
πρότασης.
Κατ’ εξαίρεση, για τις επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 και 79, σε περίπτωση που στον ίδιο Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου αντιστοιχούν περισσότερα του ενός Ειδικά Σήματα Λειτουργίας , τότε στο πλαίσιο του παρόντος
Οδηγού:
1.

Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δύναται να υποβάλλει ένα ενιαίο επενδυτικό σχέδιο, προβλέποντας
ενέργειες που ενδεχομένως αντιστοιχούν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Σήματα
Λειτουργίας.

2.

Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια, υπό την
προϋπόθεση ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχεί σε ένα Ειδικό Σήμα Λειτουργίας καθώς και ότι
αθροιστικά δε σχηματίζεται σώρευση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης
Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας.
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Η παραπάνω δυνατότητα δεν ισχύει για τις τουριστικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην έκδοση Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και υποβάλλουν την πρότασή τους με τη μορφή Συνεργασίας.
6) Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον
κύκλο εργασιών/ ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση.
Τα ανωτέρω προκύπτουν από νόμιμα αποδεικτικά του έτους 2010. Για τις επιχειρήσεις που κατά την περίοδο
από 1/1/2010 έως 30/06/2010 δεν υποχρεούνταν στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, τα ακαθάριστα έσοδα
προκύπτουν από την αναγωγή του δηλωθέντος εισοδήματος που αντιστοιχεί στα τεκμαρτά εισοδήματα χωρίς
παιδιά, όπως προκύπτει από την απόφαση 5 ΠΟΛ. 1146/30.11.09 που αφορούν την περίοδο από 1/1/2010 έως
30/06/2010. Η αναγωγή γίνεται με τη διαίρεση των δηλωθέντων εισοδημάτων για την περίοδο 1/1/2010 έως
30/06/2010 με το συντελεστή 0,32. Για την περίοδο από 1/7/2010 έως 31/7/2010 , τα ακαθάριστα έσοδα
προσδιορίζονται βάσει του ΚΒΣ όπως προβλέπεται από την απόφαση 6 ΠΟΛ. 1091/2010
Για τα συνεργατικά-εταιρικά σχήματα με τη μορφή της Συνεργασίας, υπολογίζεται ο μέσος όρος του συνολικού
ετήσιου κύκλου εργασιών/ακαθάριστων εσόδων του έτους 2010 για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην
Συνεργασία. Ο μέσος όρος προκύπτει από το άθροισμα του κύκλου εργασιών/ακαθάριστων εσόδων όλων των
επιχειρήσεων που μετέχουν στη Συνεργασία προς τον αριθμό των επιχειρήσεων αυτών.
Για τις επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55, σε περίπτωση που κάτω από τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
αντιστοιχούν περισσότερα του ενός καταλύματα με τα ανάλογα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τότε ο
ενδιαφερόμενος επενδυτής δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του
παρόντος Οδηγού, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχεί σε ένα Ειδικό Σήμα Λειτουργίας,
καθώς και το ύψος των προϋπολογισμών των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει αθροιστικά
τον ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2010.
Η παραπάνω δυνατότητα δεν ισχύει για τις τουριστικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν την πρότασή τους με τη
μορφή Συνεργασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Κατηγορία 1: Εξοπλισμός
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
5
6

Ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
παρακάτω είδη εξοπλισμού: ιαματικός, κατασκηνωτικός, αθλητικός, ιππασίας (εξαιρουμένων των ίππων), τοξοβολίας,
ορειβατικός, ποδηλασίας, rafting, κανώ-καγιάκ, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοΐας (συμπεριλαμβανομένων του
εξαρτισμού και της ιστιοφορίας των σκαφών), εξοπλισμός ομάδων διάσωσης, γαστρονομίας, beach soccer, beach volley κλπ.
Συμβατικά ή/και φιλικά προς το περιβάλλον χερσαία μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη μεταφορά
ατόμων, απολύτως απαραίτητων για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης (μέγιστος προϋπολογισμός έως €60.000,00
και μέχρι ποσοστού 15% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα της
συγκεκριμένης δαπάνης είναι η καταχώριση του χερσαίου μέσου με ελληνικές πινακίδες (εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τις
κείμενες διατάξεις).
Συμβατικά ή/και φιλικά προς το περιβάλλον πλωτά μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη μεταφορά ατόμων,
ολικού μήκους έως δέκα (10) μέτρων, απολύτως απαραίτητων για την υλοποίηση και λειτουργία της επένδυσης (μέγιστος
προϋπολογισμός έως € 80.000,00 και μέχρι ποσοστού 20% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης). Απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης είναι η νηολόγηση του αποκτώμενου πλωτού μέσου υπό ελληνική σημαία
(εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις).
Εξοπλισμός πράσινων ενεργειών (περιορισμού της ρύπανσης, εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών
αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης
απορριμμάτων κλπ.)
Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες, τραπέζια, πάγκοι εργασίας κλπ.).
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (hardware) καθώς και το Λογισμικό (software) που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες
παροχής της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και περιφερειακές συσκευές (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, φαξ, εκτυπωτές, GPS,
webcams, i-phones, handheld PDA’s, weather station κλπ.
Εξοπλισμός κατασκευής εκθετηρίου προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της επιχείρησης.
Εξοπλισμός εκπαίδευσης / επίδειξης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.

Η απόφαση ΠΟΛ 1146/30.11.09 παρατίθεται στο Παράρτηµα 7.
Η απόφαση ΠΟΛ 1091/14.06.10 παρατίθεται στο Παράρτηµα 7
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1.10. Εξοπλισμός διασφάλισης της πρόσβασης των ΑμεΑ στην εναλλακτική δραστηριότητα.

Κατηγορία 2: Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Διαμόρφωση – διαρρύθμιση υφιστάμενων χώρων και βελτιώσεις υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρήση τους
στην προτεινόμενη επένδυση (αναπαλαιώσεις, αποκαταστάσεις, χωρίσματα, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί, μονώσεις κλπ.).
Αποκατάσταση – βελτίωση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων και χωρητικότητας έως
σαράντα εννέα (49) ατόμων (εξαιρουμένου του πληρώματος), καθώς και επαγγελματικών καταδυτικών σκαφών, ολικού μήκους
άνω των πέντε (5) μέτρων, υπό τις προϋποθέσεις ότι:
•
Ανήκουν στην ιδιοκτησία της αιτούσας και η χρήση τους δεν τελεί υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης ή παραχώρησης.
•
Είναι εγγεγραμμένα ως πάγια στοιχεία στα κατά περίπτωση τηρούμενα βιβλία με βάση τον ΚΒΣ.
•
Είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία.
•
Διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις άδειες και πιστοποιητικά.
•
Χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη της εναλλακτικής δραστηριότητας για περίοδο
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.
Στην παρούσα περιλαμβάνονται ενέργειες όπως: αποκατάσταση, αντικατάσταση, βελτίωση, επέκταση, διαρρύθμιση γάστρας,
καταστρωμάτων, υπερκατασκευών, ιστών, ποδοσταμάτων, ενδιαιτήσεων, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.. Επίσης, περιλαμβάνονται οι
ενέργειες αντικατάστασης των μηχανών πρόωσης και των λοιπών μηχανικών μερών (άξονες, προπέλες, πηδάλιο κ.λπ.) με νέες
που πιστοποιούνται απαραίτητα ως φιλικότερες προς το περιβάλλον. Εξαιρούνται οι ενέργειες βελτίωσης και, επισκευής των
μηχανών πρόωσης και των λοιπών μηχανικών μερών (άξονες, προπέλες, πηδάλιο κ.λπ.), καθώς και οι ενέργειες επιμήκυνσης των
σκαφών.
Κατασκευή ή αναβάθμιση υδραυλικών/αποχετευτικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας,
κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας.
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής.
Εγκαταστάσεις, διαρρυθμίσεις, μετατροπές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.
Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, κλπ.).
Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. εγκαταστάσεις υποδοχής και
εξυπηρέτησης, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, επίδειξης, εγκαταστάσεις εστίασης κλπ.).
Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συνολικής ισχύος
μέχρι 20kw και αποκλειστικά για κάλυψη ίδιων αναγκών) – καθεστώς αυτοπαραγωγού – σύμφωνα με το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ
129/Α/27.06.2006) και το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010) όπως ισχύει.

Κατηγορία 3: Προβολή – προώθηση
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

Συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και λειτουργία εκθεσιακών χώρων, σχεδιασμός και διαμόρφωση περιπτέρων, μεταφορά και
ασφάλιση εκθεμάτων και δαπάνες ταξιδιών και διαμονής δύο ατόμων το μέγιστο). Είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε εκθέσεις για
την προώθηση ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά. Δεν μπορεί μέσα στα χρονικά όρια υλοποίησης του
σχεδίου να συμμετέχει δεύτερη φορά στην ίδια έκθεση. Οι δαπάνες συμμετοχής στις εκθέσεις δεν δύνανται να υπερβαίνουν το
50% της συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών.
Επιγραφές που αναρτώνται επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
Δημιουργία λογοτύπων.
Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αναλωσίμων (folders, μπλοκ σημειώσεων, επαγγελματικών καρτών,
διαφημιστικού δώρου κλπ.) Οι εν λόγω δαπάνες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 15% της συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων
ενεργειών.
7
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων.
ο
8
Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (πανοραμικές απεικονίσεις 360 , CD-DVD, Video κλπ.).
Διαφημιστικές καταχωρήσεις στο Web (Banner Ads, Sidebar ads, Pop up Ads and Pop under Ads, Floating Ads, Unicast Ads κλπ.,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους διασφάλισης προτεραιότητας εμφάνισης σε εγχώριες και διεθνείς μηχανές αναζήτησης).

3.8. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εγχώρια και διεθνή, κλαδικά και εξειδικευμένα για το αντικείμενο της επένδυσης
περιοδικά. Οι εν λόγω δαπάνες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 15% της συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων
ενεργειών.
3.9. Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις ενέργειες προβολής και πληροφόρησης (π.χ. διαφημιστικά
έντυπα σε γραφή Μπράιγ, εφαρμογή πρωτοκόλλου W3C στις ιστοσελίδες κλπ.).
Για να είναι επιλέξιμες οι ενέργειες της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνδυασμό τουλάχιστον τριών (3)
εκ των ανωτέρω ενεργειών.
Δεν είναι επιλέξιμες οι ενέργειες προβολής σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
7

Υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση (ανεξάρτητα εάν υποβάλλει πρόταση μεμονωμένα ή σε μορφή σύμπραξης) δεν έχει ενταχθεί στην πράξη
«Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων –
“digi-lodge”», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
8
Υπό την ίδια ως άνω προϋπόθεση.
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Κατηγορία 4: Υπηρεσίες Συμβούλων
4.1
4.2
4.3
4.4

Επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου.
Τεχνικές Μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ κλπ.) που διασυνδέονται άμεσα με τις ανάγκες υλοποίησης της επένδυσης.
Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, benchmarking, ανάπτυξη e-marketplaces, δημιουργία ιστοσελίδας κλπ.
Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης (μόνο εφόσον καταλήξει σε πιστοποίηση).

Οι ενέργειες της κατηγορίας αυτής είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους ποσοστό 5%
επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο τις €6.000,00.
Κατ’ εξαίρεση, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για τις δαπάνες της κατηγορίας αυτής, μπορεί να ανέλθει σε €10.000,00,
εφόσον ισχύουν, σωρευτικά, οι παρακάτω προϋποθέσεις:
i.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος των €200.000,00.
και
ii.
Στις δαπάνες περιλαμβάνονται απαραίτητα αμοιβές για την εκπόνηση τεχνικών μελετών, καθώς και αμοιβές
για την προετοιμασία έκδοσης αδειών (κατηγορίες ενέργειας 4.2 και 4.3 ανωτέρω).
Κατηγορία 5: Άλλες δαπάνες
Οι δαπάνες αυτές είναι συγκεκριμένες (όχι ενδεικτικές) και αφορούν αποκλειστικά σε:
5.1 Μεταφορά τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας, όπως δαπάνες για την απόκτηση πατέντας και δικαιωμάτων ή/και πιστοποιητικών
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας (για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών). Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει
να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου..
5.2 Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9000 του έτους 2008, περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14000 και ΕΛΟΤ 1801 ή OHSAS 18001 υγιεινή και ασφάλεια, HACCP ή ISO 22000, Emas, Easy Emas κ.λπ.)
από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα Διαπίστευσης μέλος της ΕΑ (EUROPEAN ACCREDITATION) και της αντίστοιχης
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA), για τα εν λόγω Πρότυπα και τομείς δραστηριότητας, φορέα Πιστοποίησης, εφαρμογή
του Συστήματος Απονομής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (EU Ecolabel), καθώς και εφαρμογή του Ειδικού Σήματος
Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα του Ε.Ο.Τ. (για τις επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 56). Εξαιρούνται τα CE και κάθε άλλου είδους
σήματα, τα οποία προβλέπονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο ως υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης (13/9/2011)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης (ημερομηνία
δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στo Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως).
Τα μέγιστα ποσοστά δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2: Κατανομή προϋπολογισμού
Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

1.
2.
3.
4.

Προμήθεια εξοπλισμού.
Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.
Προβολή - Προώθηση.
Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και
συμβουλευτική υποστήριξη κλπ).
Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων
κ.λπ.).

5.
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Μέγιστο επιλέξιμο
ποσοστό στον
προϋπολογισμό του έργου
≤100%
≤60%
≤25%
≤5%
≤6%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά συνθέτουν το κύριο σώμα του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας της επιχείρησης. Τα
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν και για τα οποία γίνεται έλεγχος πληρότητας από τον ΕΦΕΠΑΕ
είναι τα εξής:
1) Φωτοαντίγραφα ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης της τελευταίας χρήσης (2010), μόνο για τις
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.
2) Φωτοαντίγραφα δηλώσεων φορολογίας Ε1, Ε5 και Φ01 και αναλυτικών στοιχείων φορολογίας Ε3, ανάλογα
με τη μορφή της επιχείρησης και με το εάν αυτή υπόκειται ή μη στην υποχρέωση τήρησης βιβλίων) για τη
διαχειριστική χρήση του 2010. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης θα πρέπει να προσκομίζεται σε
πίνακα και διαχωρισμός ανά έτος των στοιχείων του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων και
αποσβέσεων, με κατάθεση των σχετικών αθροιστικών ισοζυγίων.
3) Φωτοαντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης με τις τροποποιήσεις του, για όσες επιχειρήσεις
προβλέπεται.
4) Φωτοαντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/29.12.2000) καθώς και του εντύπου Ε7, για τη
διαχειριστική χρήση του 2010. Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενους σε άλλες
δραστηριότητες πέραν των επιλέξιμων ΚΑΔ, ο επενδυτής θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση όπου θα αναφέρεται ο αριθμός των ΕΜΕ (Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) των επιλέξιμων ΚΑΔ της
επιχείρησης.
5) Δήλωση μεταβολής από ΔOY, η οποία θα περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών
Δραστηριότητας με τους νέους (δηλαδή από ΚΑΔ 97 σε ΚΑΔ 08), καθώς επίσης και οι μεταβολές τους από την
1/1/2010.
6) Άδεια / άδειες λειτουργίας, εκδιδόμενες από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές. Όπου δεν προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία η έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
προσκομίζουν οποιοδήποτε ισοδύναμο έγγραφο που αποδεικνύει τη νόμιμη λειτουργία τους. Ειδικότερα:
• Για τις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους δεν καλύπτεται με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) του ΕΟΤ,
προσκομίζονται φωτοαντίγραφα της άδειας λειτουργίας, καθώς και των κατά περίπτωση
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται με βάση τις κείμενες διατάξεις
(π.χ. πιστοποιητικά ασφαλείας, υγιεινής, πτητικής ικανότητας, βεβαιώσεις εγγραφής σε επιμελητήρια,
κ.λπ.). Επιχειρήσεις των οποίων η άδεια λειτουργίας έχει λήξει ή βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης,
υποχρεούνται να προσκομίσουν την αίτηση/εις έκδοσης νέας άδειας ή την αίτηση/εις ανανέωσης, η
οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Προκειμένου δε για την ένταξη του σχεδίου στην πράξη, η νέα ή
ανανεωμένη άδεια θα πρέπει να έχει εκδοθεί και προσκομισθεί πριν από την υπογραφή της Υπουργικής
Απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
• Για τις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους καλύπτεται με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) του ΕΟΤ,
ισχύουν τα εξής:
• Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55, θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας, όπως ορίζεται με το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’) «Ανάπτυξη
ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία (Περιφερειακές
Υπηρεσίες Τουρισμού του Ε.Ο.Τ.).9 Σε περίπτωση που κάποιο από τα απαραίτητα για την έκδοση του
Ε.Σ.Λ. δικαιολογητικά για τα οποία υφίσταται υποχρέωση ανανέωσης (π.χ. πιστοποιητικό
πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπου
αυτή απαιτείται, βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος κ.λπ.), δε βρίσκεται
σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει φωτοαντίγραφο
9

Τα τουριστικά καταλύµατα που έχουν υποβάλει την προβλεπόµενη αίτηση χορήγησης του Ε.Σ.Λ. σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3766/2009
(Φ.Ε.Κ. 102/Α’/01.07.2009) «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» µπορούν να αποτελούν επιλέξιµες επιχειρήσεις αρκεί είτε να τους
έχει χορηγηθεί το νέο σήµα µε το σύνολο της δυναµικότητας είτε να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση µε πλήρη φάκελο. Στη δεύτερη περίπτωση
πρέπει να προσκοµίζουν βεβαίωση από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Ε.Ο.Τ. που να πιστοποιεί ότι η αίτηση έχει υποβληθεί και ο
φάκελος είναι πλήρης δικαιολογητικών. Κατά την υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης και προκειµένου να ολοκληρωθεί το
οικονοµικό αντικείµενο του σχεδίου είναι απαραίτητο να τους έχει χορηγηθεί το νέο Ε.Σ.Λ.
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της αίτησης ανανέωσης του εν λόγω δικαιολογητικού, το οποίο θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην
καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την ημερομηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Με τη χορήγηση του δικαιολογητικού η επιχείρηση οφείλει
να το προσκομίσει άμεσα και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την υποβολή του αιτήματος
ολοκλήρωσης της επένδυσης, άλλως η επένδυση απεντάσσεται και επιστρέφεται εντόκως το σύνολο
της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης.
• Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 55, θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των
αδειών/σημάτων λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των εγκαταστάσεων
ειδικής τουριστικής υποδομής, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των
τουριστικών μονάδων. Για τις, με βάση την κείμενη νομοθεσία, υπό έκδοση ή ανανέωση, άδειες των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν τελούν ή δεν πρόκειται να τελέσουν υπό
καθεστώς μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, προσκομίζεται φωτοαντίγραφο
της αίτησης έκδοσης/ανανέωσης, η οποία έχει υποβληθεί υποχρεωτικά, όχι αργότερα από την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Κατά την υποβολή του αιτήματος
ολοκλήρωσης της επένδυσης, είναι απαραίτητο να προσκομιστούν εν ισχύ οι προβλεπόμενες άδειες,
άλλως η επένδυση απεντάσσεται και επιστρέφεται εντόκως το σύνολο της τυχόν καταβληθείσας
δημόσιας χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που οι εν λόγω εγκαταστάσεις τελούν υπό καθεστώς
σύμβασης μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, τότε εφαρμόζονται αναλόγως τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.i ανωτέρω.
• Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις του Κ.Α.Δ. 79 θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118), όπως ισχύει.
• Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που διαθέτουν, μισθώνουν ή εκμεταλλεύονται ειδικές τουριστικές
εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας του
άρθρου 3 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118), όπως ισχύει.
7) Φωτοαντίγραφα των ειδικών αδειών και αδειών άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, όπου αυτό απαιτείται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ. άδεια χειριστών ταχύπλοων σκαφών, άδεια χειριστών Υπερελαφρών
Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών, άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας αθλητικών σχολών, άδειες ξεναγών, εκπαιδευτών κ.λπ.).
8) Αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης του επενδυτικού σχεδίου στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρονται οι
στόχοι του επενδυτικού σχεδίου, η συνάφεια των προτεινόμενων ενεργειών με τις εναλλακτικές τουριστικές
δραστηριότητες, η σύνδεση των προτεινόμενων ενεργειών με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επιχείρησης,
τα αναμενόμενα αποτελέσματα – δείκτες. Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που αναφέρονται στην
αναλυτική έκθεση θα συμπεριληφθούν και στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου ηλεκτρονικής υποβολής
9) Αναλυτικές προσφορές για:
i. Τον εξοπλισμό με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, συνοδευόμενες από τα σχετικά φυλλάδια,
για δε τις δαπάνες των κτιριακών επεμβάσεων από σαφή περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν,
την ανάλυση του κόστους αυτών, τις προμετρήσεις και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.
ii. Το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των ενεργειών προβολής και προώθησης
των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται μέσω του επενδυτικού σχεδίου.
iii. Τις υπηρεσίες Συμβούλων σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας του παρόντος Οδηγού.
iv. Την εκπόνηση της μελέτης και την πιστοποίηση του συστήματος για την απόκτηση συστημάτων
διαχείρισης ποιότητας (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9000 του έτους 2008, περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14000 και ΕΛΟΤ 1801 υγιεινή και ασφάλεια, HACCP, Eco-label, Green Key, Emas,
Easy Emas κ.λπ.) καθώς και προσφορές πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς για την απόκτηση
των ανωτέρω πιστοποιητικών.
v. Την απόκτηση, μεταφορά και χρήση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά, άδεια χρήσης,
royalties, κ.λπ.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων και για περίοδο πέντε (5) ετών.
10) Βεβαίωση από το Δήμο όπου υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο, στην οποία θα αναφέρεται ο πληθυσμός
(αφορά μόνο στα επενδυτικά σχέδια με τόπο υλοποίησης νησιωτικές περιοχές κάτω των 3.100 κατοίκων).
11) Συμβολαιογραφική πράξη σύμπραξης στις περιπτώσεις συμπράξεων βάσει του υποδείγματος που
παρατίθεται στο παράρτημα 11.
12) Δύο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του νομίμου
εκπροσώπου της επιχείρησης.
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13) Σε περίπτωση που στον φορέα της επένδυσης συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του
25% απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση: Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης του φορέα της επένδυσης (εάν
πρόκειται για Α.Ε.), ή καταστατικού του φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Ο.Ε), ή οποιουδήποτε
άλλου ισοδύναμου εγγράφου που να αποδεικνύει τη συμμετοχή αυτή.
14) Σε περίπτωση που ο φορέας ή μέτοχοι του φορέα της επένδυσης συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις με
ποσοστό άνω του 25%, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση: Πρακτικού γενικής συνέλευσης της εν λόγω
επιχείρησης (αν πρόκειται για Α.Ε.) ή Καταστατικού της εν λόγω επιχείρησης (αν πρόκειται για Ο.Ε.) ή
οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου εγγράφου αποδεικνύει τη συμμετοχή αυτή.
Στις περιπτώσεις Συμπράξεων υποβάλλονται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για κάθε συμπράττοντα
ξεχωριστά, εκτός από το δικαιολογητικό της παραγράφου 4.4.2, στοιχείο (6) «Αναλυτικές Προσφορές» και
επιπρόσθετα:
•
Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου Εκπροσώπου της Σύμπραξης περί αποδοχής του διορισμού του.
•
Υπεύθυνη Δήλωση του Αναπληρωτή Νομίμου Εκπροσώπου της Σύμπραξης περί αποδοχής του διορισμού
του.
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