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LEADER ΠΗΛΙΟΤ
Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ,
που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν, ταβζρνεσ, καφενεία κλπ. Οι επενδφςεισ κα πρζπει να
υλοποιθκοφν ςε μικρά Δθμοτικά και Τοπικά Διαμερίςματα του Νομοφ Μαγνθςίασ (αναγράφονται παρακάτω ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ IV)
από νζεσ ι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ. Τα ποςοςτά επιχοριγθςθσ των επενδφςεων κυμαίνονται από 50% ζωσ 100%.
Οι υποψιφιεσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να επιχορθγθκοφν κα πρζπει να υποβάλλουν ολοκλθρωμζνο και τεκμθριωμζνο
φάκελο υποψθφιότθτασ (πρόταςθ που περιλαμβάνει εμπεριςτατωμζνθ οικονομοτεχνικι μελζτθ και τα δικαιολογθτικά που
αναφζρονται παρακάτω ςτο Ραράρτθμα I), κακϊσ το πρόγραμμα ζχει ςυγκεκριμζνα χριματα προσ διάκεςθ και αναμζνεται να
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό.
Ενδεικτικζσ επιλζξιμεσ επιχειριςεισ
Οι επιλζξιμεσ επενδφςεισ δφναται να αφοροφν ενδεικτικά τα παρακάτω:
Φυςικά, Νομικά Ρρόςωπα (ΑΕ, ΕΡΕ, ΟΕ, ΕΕ,
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί, υποδομϊν διανυκτζρευςθσ
Ατομικζσ, Αγρότεσ) και Συνεταιριςμοί.
(ενοικιαηόμενα δωμάτια κλπ όπωσ αναλφεται παρακάτω ςτο Ραράρτθμα II).
Φορείσ του Δθμοςίου (Οργανιςμοί Τοπικισ
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί χϊρων εςτίαςθσ και αναψυχισ
Αυτοδιοίκθςθσ κλπ).
(ταβζρνεσ, παραδοςιακά καφενεία κλπ).
Φορείσ Μθ Κερδοςκοπικοφ Χαρακτιρα
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιςκζψιμων αγροκτθμάτων.
(Ρολιτιςτικοί Σφλλογοι κλπ).
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ, εκςυγχρονιςμοί επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν για
τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (εναλλακτικζσ μορφζσ
Ο προχπολογιςμόσ τθσ κάκε πρόταςθσ
τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι γευςιγνωςίασ).
μπορεί να ανζλκει μζχρι 600.000€, ανάλογα
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί βιοτεχνικϊν μονάδων.
με το είδοσ τθσ επζνδυςθσ.
Ιδρφςεισ, επεκτάςεισ και εκςυγχρονιςμοί λοιπϊν επιχειριςεων παροχισ
Ενδεικτικά, ο προχπολογιςμόσ για τουριςτικά
υπθρεςιϊν (κομμωτιρια κλπ).
καταλφματα μπορεί να είναι μζχρι 600.000€,
Κδρυςθ και εκςυγχρονιςμόσ τοπικϊν κζντρων τουριςτικισ πλθροφόρθςθσ
για παραδοςιακζσ ταβζρνεσ & παραδοςιακά
(γραφεία – περίπτερα ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ).
καφενεία μζχρι 300.000€, για μεταποίθςθ
Ζργα υποδομισ μικρισ κλίμακασ (μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα, ζργα
γεωργικϊν προϊόντων μζχρι 500.000€, για
διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων κλπ).
βιοτεχνίεσ 300.000€ κλπ.
Ενίςχυςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και εκδθλϊςεων ανάδειξθσ και
διατιρθςθσ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ-ςτιριξθ πολιτιςτικϊν φορζων.
Η επιδότθςθ ανζρχεται, ανάλογα με το είδοσ τθσ Επιδοτοφμενεσ δαπάνεσ: Η διαμόρφωςθ του ςυνολικοφ
επζνδυςθσ, από 50%-100%.
προτεινόμενου προχπολογιςμοφ από τθν επιχείρθςθ, μπορεί να
Ενδεικτικά, θ επιδότθςθ για βιοτεχνικζσ μονάδεσ, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξισ (αναγράφονται και ςτο
τουριςτικά καταλφματα, ταβζρνεσ και καφενεία είναι 50%, Ραράρτθμα III):
ενϊ για άλλεσ επενδφςεισ όπωσ ζργα υποδομισ, ενίςχυςθ
Ανζγερςθ κτιρίων και δαπάνεσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων,
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων κλπ ανζρχεται ςτο 100%.
όπωσ δαπάνεσ υδραυλικϊν εργαςιϊν, κζρμανςθσ κλπ.
Το υπόλοιπο του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ (δθλαδι
Διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να
το ποςοςτό πλθν τθσ επιχοριγθςθσ) κα καλφπτεται με ίδια
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ,
κεφάλαια ι/και τραπεηικό δανειςμό. Για τθν υποβολι τθσ
όπωσ ιςοπεδϊςεισ, περιφράξεισ, φωτιςμόσ, φυτεφςεισ, κλπ.
πρόταςθσ απαιτείται τεκμθρίωςθ ιδίων κεφαλαίων ι/και
Ρρομικεια μθχανθμάτων, εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ.
τραπεηικοφ δανειςμοφ (προζγκριςθ δανείου από
Δαπάνεσ προβολισ και προϊκθςθσ, όπωσ θ ζκδοςθ
τράπεηα).
διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων κλπ.
Η διάρκεια ολοκλιρωςθσ των Επενδυτικϊν Σχεδίων που κα
Αμοιβζσ μθχανικϊν και ςυμβοφλων, δαπάνεσ ζκδοςθσ των
εγκρικοφν είναι μζχρι 24 μινεσ, με δυνατότθτα 6μθνθσ
απαραίτθτων αδειϊν, δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ και
παράταςθσ.
οικονομοτεχνικζσ μελζτεσ για τθν εγκατάςταςθ ΑΡΕ κ.λπ. Οι
ανωτζρω δαπάνεσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 12% του
ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ επζνδυςθσ.
Η υποβολι των προτάςεων κα πραγματοποιείται μζχρι 21 Ιουνίου 2011.
Η ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου πρζπει να γίνει μετά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ.
Η ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ, ζχοντασ αςχολθκεί από το 1992 με παρόμοια προγράμματα και με εξαιρετικι επιτυχία, είναι ςε
κζςθ να αναλάβει, όχι μόνο τθν εκπόνθςθ και υποβολι τθσ πρόταςισ ςασ, αλλά και το ςυνολικό ςχεδιαςμό, τθ μελζτθ κακϊσ και
τθ διαχείριςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ μζχρι τθν εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ.
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Κεντρικισ Ελλάδασ:
Χριςτοσ Βαγενάσ, τθλ. 22310 23270, κιν.6972822920, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ
1.1 Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου του υποψιφιου επενδυτι.
1.2 Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ του υποψιφιου επενδυτι .
1.3 Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του υποψιφιου επενδυτι/εταιρίασ.
1.4 Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ να εξαςφαλίηεται θ νόμιμθ λειτουργία τουσ (άδεια λειτουργίασ, ςιμα ΕΟΤ).
1.5 Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ μορφισ του υποψιφιου επενδυτι προςκομίηονται κατά περίπτωςθ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
I. καταςτατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιιςεων αυτοφ ι ςχζδιο καταςτατικοφ, ΦΕΚ οριςμοφ νόμιμου εκπρόςωπου,
II. πίνακασ μετόχων/εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία,
III. Ο τελευταίοσ ιςολογιςμόσ κακϊσ και ακριβι αντίγραφα των κεωρθμζνων Ιςοηυγίων Γενικϊν και Αναλυτικϊν Κακολικϊν για το χρονικό
διάςτθμα των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ για τισ εταιρίεσ που τθροφν βιβλία Γ'
κατθγορίασ. (Στισ περιπτϊςεισ εταιριϊν ΟΕ, ΕΕ και ΕΡΕ που ζχουν ςυςτακεί από χρόνο μεγαλφτερο τθσ τριετίασ).
IV. Ζνορκθ βεβαίωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται ότι δεν ζχει απολεςκεί πάνω από το μιςό του κεφαλαίου και άνω του ενόσ τετάρτου του
κεφαλαίου αυτοφ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν. (ςτθν περίπτωςθ εταιριϊν που τθροφν βιβλία Β' κατθγορίασ).
V. Επικυρωμζνα αντίγραφα των Ε1, Ε3 και Ε5 τριϊν τελευταίων ετϊν και Ε7 του οικονομικοφ ζτουσ υποβολισ του φακζλου
υποψθφιότθτασ (αν δεν ζχουν υποβλθκεί υποβάλλονται τα αμζςωσ προθγοφμενα με υπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ από τθν αντίςτοιχθ
ΔΟΥ για μθ υποβολι τουσ).
VI. Αναλυτικι περιοδικι κατάςταςθ ΙΚΑ. Σε περίπτωςθ μετόχων Α.Ε. που λαμβάνουν μιςκό, τθ ςχετικι εντολι τθσ Γ.Σ.
VII. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ είναι πολφ μικρι ΜΜΕ ι ότι θ νζα επιχείρθςθ που κα δθμιουργθκεί κα είναι πολφ
μικρι ΜΜΕ ςφμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 800/2008 και τθ ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. Η διλωςθ διαμορφϊνεται ςφμφωνα με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα «Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ και επιλογισ».
VIII. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ είναι ι ότι θ νζα επιχείρθςθ που κα δθμιουργθκεί κα είναι ανεξάρτθτθ,
ςυνδεδεμζνθ ι ςυνεργαηόμενθ ςφμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 800/2008 και τθ ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. Η διλωςθ
διαμορφϊνεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα «Διευκρινιςεισ επί των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ και
επιλογισ».
IX. Στισ περιπτϊςεισ υποψιφιων δικαιοφχων ΟΤΑ ι Νομικϊν Ρροςϊπων, απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τουσ για υποβολι πρόταςθσ.
Ωσ προσ τουσ δικαιοφχουσ του υπομζτρου L311, αυτοί κα πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
- Αντλοφν τουλάχιςτον το 50% του ατομικοφ τουσ ειςοδιματοσ από γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτα όρια τθσ
εκμετάλλευςισ τουσ και παράλλθλα δεν αφιερϊνουν για δραςτθριότθτεσ εκτόσ των ορίων τθσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ πάνω από 50%
του ςυνολικοφ χρόνου απαςχόλθςθσ τουσ, ι
- Αντλοφν τουλάχιςτον το 50% του ατομικοφ του ειςοδιματοσ από αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ (γεωργία, κτθνοτροφία, αγροτουριςμό,
αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλθν υπερπόντιασ – δαςικζσ δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ προςταςίασ του φυςικοφ χϊρου) υπό τον όρο
ότι τουλάχιςτον το 25% του ςυνολικοφ του ειςοδιματοσ προζρχεται από γεωργικζσ – κτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτα
όρια τθσ εκμετάλλευςισ τουσ και παράλλθλα δεν αφιερϊνουν για δραςτθριότθτεσ εκτόσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ χρόνο μεγαλφτερο του
50% του ςυνολικοφ χρόνου απαςχόλθςθσ.
- Να είναι Νζοσ Γεωργόσ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ ενίςχυςθσ του μζτρου 112 "Εγκατάςταςθ Νζων Γεωργϊν" του ΡΑΑ.
Η πιςτοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ του γεωργοφ γίνεται από τθ ςφγκριςθ των γεωργικϊν ειςοδθμάτων με τα ςυνολικά ατομικά όπωσ
δθλϊνονται κατά πθγι ςτο εκκακαριςτικό ςθμείωμα (μζςοσ όροσ των διακζςιμων ςτοιχείων τθσ τελευταίασ τριετίασ). Σε ό,τι αφορά το
χρόνο εξωγεωργικισ απαςχόλθςθσ, υπολογίηεται από το μζςο όρο των θμερομιςκίων των διακζςιμων ςτοιχείων τθσ τελευταίασ τριετίασ,
όπωσ εμφανίηονται ςτθ βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ τουσ ταμείου ι του φορζα εργαςίασ.
Στθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι Νζοσ Γεωργόσ, για τθν ταυτοποίθςθ τθσ ιδιότθτάσ του θ ΟΤΔ απευκφνεται ςτο Υπουργείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ (Γεωργόσ κατά κφρια ι μερικι απαςχόλθςθ) προςκομίηονται:
- Ενιαία Διλωςθ Εκμετάλλευςθσ του ζτουσ υποβολισ τθσ πρόταςθσ.
- Βεβαίωςθ ςτον κλάδο κφριασ αςφάλιςθσ του ΟΓΑ ι ςε περίπτωςθ μθ κφριασ αςφάλιςθσ ςτον ΟΓΑ, βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα ι
αντίγραφα βιβλιαρίων αςφάλιςθσ που να προκφπτει ο αρικμόσ των αςφαλιςτικϊν του θμερομιςκίων τα τελευταία τρία ζτθ.
- Βεβαίωςθ μόνιμθσ κατοικίασ από τον οικείο Διμο.
- Αντίγραφα εκκακαριςτικϊν ςθμειωμάτων των τριϊν τελευταίων ετϊν ι φορολογικϊν δθλϊςεων (Ε1) ςε περίπτωςθ που δεν ζχει
εκδοκεί εκκακαριςτικό ςθμείωμα.
Οι υποψιφιοι δικαιοφχοι του υπομζτρου L311 κα πρζπει επιπλζον να προςκομίςουν Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ
είναι πολφ μικρι ΜΜΕ ι ότι θ νζα επιχείρθςθ που κα δθμιουργθκεί κα είναι πολφ μικρι ΜΜΕ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο
(vi) ανωτζρω.
1.6 Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ προςκομίηονται κατά περίπτωςθ βεβαίωςθ τράπεηασ που να δθλϊνει το καταρχιν
ενδιαφζρον για δανειοδότθςθ του υποψθφίου ςτθν περίπτωςθ που μζροσ τθσ πρόταςθσ κα καλυφκεί με δάνειο, βεβαιϊςεισ κατακζςεων
κλπ.
1.7 Ωσ προσ το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ πρόταςθσ μποροφν να γίνουν αποδεκτά: τίτλοι κυριότθτασ (ςυμβόλαιο πϊλθςθσ, δωρεά,
γονικι παροχι, δικαςτικι απόφαςθ αναγνωριςτικι χρθςικτθςίασ, κλθρονομικι διαδοχι κ.λπ.), οι οποίοι κα ςυνοδεφονται από
πιςτοποιθτικά από το αρμόδιο υποκθκοφυλακείο ιδιοκτθςίασ και μεταγραφισ, πολυετζσ μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, ςφμβαςθ χρθςιδανείου,
ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ χριςθσ ι και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο αποδεικνφει κατά περίπτωςθ τθν κατοχι ι χριςθ κυρίωσ ςτισ
περιπτϊςεισ ανυπαρξίασ τίτλων για δθμόςιεσ εκτάςεισ και για πράξεισ δθμοςίου χαρακτιρα. Στισ περιπτϊςεισ μίςκωςθσ και εφόςον ςτθν
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πρόταςθ προβλζπονται νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ απαιτείται ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο μίςκωςθσ με διάρκεια τουλάχιςτον 20 ετϊν
από τθν θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για ζνταξθ ςτο τοπικό πρόγραμμα και πιςτοποιθτικό μεταγραφισ. Για λοιπζσ επενδφςεισ
(βελτίωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ι και προμικεια εξοπλιςμοφ) απαιτείται ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ ι επαγγελματικισ μίςκωςθσ (για
επιχειριςεισ), κεωρθμζνο από τθ Δ.Ο.Υ, διάρκειασ τουλάχιςτον 5 ετϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και ςτθν περίπτωςθ
που το ςυμφωνθτικό ζχει ςυνολικι διάρκεια άνω των 9 ετϊν να ζχει ςυνταχκεί ςυμβολαιογραφικά και να ζχει μεταγραφεί εν ςυνεχεία
ςτο αρμόδιο υποκθκοφυλακείο. Αντίςτοιχα, τα ανωτζρω χρονικά διαςτιματα πρζπει να τθροφνται για ςυμβάςεισ χρθςιδανείου ι
ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ χριςθσ.
1.8 Στοιχεία ετοιμότθτασ επενδυτικοφ ςχεδίου, όπωσ Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψθσ (κλίμακα 1:200) υπογεγραμμζνα
από μθχανικό, Αρχιτεκτονικά ςχζδια υπογεγραμμζνα από μθχανικό κλπ.
1.9 Αναλυτικζσ προςφορζσ και προςπζκτουσ για το ςφνολο των δαπανϊν τθσ επζνδυςθσ.
ΣΑ ΑΝΩΣΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΣΕΛΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΕΙΔΟ ΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ
Α. Μετατροπι παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιςμάτων ςε τουριςτικά καταλφματα.
Ενιςχφεται θ επιςκευι, αποκατάςταςθ παραδοςιακϊν θ διατθρθτζων κτιρίων και θ μετατροπι τουσ ςε τουριςτικά καταλφματα, ςε
εφαρμογι αρχιτεκτονικισ μελζτθσ, που ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο π.δ. 33/1979 (Φ.Ε.Κ. 10/Αϋ/24.1.1979) και τθν υπ’
αρικμ. 532249/27.7.1994 (Φ.Ε.Κ. 616/Βϋ/9.8.1994) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Ε.Ο.Τ. Τα ανωτζρω κτίςματα πρζπει να είναι
χαρακτθριςμζνα ωσ παραδοςιακά ι διατθρθτζα από τισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ Υπθρεςίεσ του Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ι του ΥΡ.ΡΟ.
Β. Κδρυςθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων
Οι λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων, τθσ παρ.1Α του άρκρου 2 του ν. 2160/1993, που δφνανται
να ενιςχυκοφν ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ του αγροτικοφ τουριςμοφ και του τουριςμοφ με τθν ευρεία ζννοια, είναι οι ακόλουκεσ:
1. Ξενοδοχεία κλαςςικοφ τφπου, 5, 4 και 3 αςτζρων:
Η ίδρυςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτο π.δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Αϋ/2002), όπωσ
τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 12403/25.7.2007 απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (Φ.Ε.Κ. 1441/Βϋ) και ιςχφει κάκε φορά.
Ελάχιςτθ δυναμικότθτα 10 δωμάτια, 20 κλίνεσ. Μζγιςτθ δυναμικότθτα: 40 κλίνεσ.
2. Ξενοδοχεία τφπου επιπλωμζνων διαμεριςμάτων 5, 4 και 3 αςτζρων:
Η ίδρυςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ, που προβλζπονται ςτο π.δ. 43/2002 όπωσ τροποποιικθκε
με τθν υπ’ αρικμ. 12403/25.7.2007 απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ και ιςχφει κάκε φορά. Ελάχιςτθ δυναμικότθτα: 20 κλίνεσ.
Μζγιςτθ δυναμικότθτα: 40 κλίνεσ.
3. Οργανωμζνεσ Τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ Γϋ τάξθσ και άνω:
Η ίδρυςθ οργανωμζνων τουριςτικϊν καταςκθνϊςεων Γϋ τάξθσ και άνω, γίνεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ που
προβλζπονται ςτθν υπ’ αρικμ. 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Βϋ/1987) απόφαςθ του Ε.Ο.Τ., όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
Γ. Κδρυςθ μθ κφριων τουριςτικϊν καταλυμάτων
Οι λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ μθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων, τθσ παρ.1Β του άρκρου 2 του ν. 2160/1993, που
δφνανται να ενιςχυκοφν ςτο πλαίςιο προϊκθςθσ του αγροτικοφ τουριςμοφ και του τουριςμοφ με τθν ευρεία ζννοια, είναι οι ακόλουκεσ:
1. Τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ:
Οι Τουριςτικζσ Επιπλωμζνεσ κατοικίεσ είναι μεμονωμζνεσ ι ςε ςειρά ι ςε ςυγκρότθμα μονόροφεσ ι δυόροφεσ μονοκατοικίεσ που ζχουν
αυτοτζλεια λειτουργίασ, ανεξάρτθτθ εξωτερικι προςπζλαςθ θ κάκε μία και ιδιωτικότθτα.
Η ίδρυςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθν αρικ. 530992/87 (ΦΕΚ 557/Β’/87)
απόφαςθ του ΕΟΤ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
Ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ κατοικιϊν 2. Ελάχιςτοσ ςυνολικόσ αρικμόσ κλινϊν 10.
2. Ενοικιαηόμενα δωμάτια 4 «κλειδιϊν», ςε ςυγκρότθμα μζχρι 10 δωματίων:
Η ίδρυςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο π.δ. 337 (Φ.Ε.Κ. 281/Αϋ/28.12.2000), όπωσ τροποποιικθκε με τθν
υπ’ αρικμ. 13635/3.11.2006 απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (Φ.Ε.Κ. 1684/Βϋ) και ιςχφει κάκε φορά. Ελάχιςτθ δυναμικότθτα:
5 δωμάτια, 10 κλίνεσ.
3. Ενοικιαηόμενα επιπλωμζνα διαμερίςματα 4 «κλειδιϊν» ςε ςυγκρότθμα μζχρι 20 δωματίων:
Η ίδρυςι τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτο π.δ. 337 όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 13635/3.11.2006
απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ και ιςχφει κάκε φορά. Το κακιςτικό ςυνυπολογίηεται ςτον αρικμό των δωματίων. Ελάχιςτθ
δυναμικότθτα: 5 δωμάτια, 10 κλίνεσ.
Δ. Επζκταςθ κφριων και μθ κφριων τουριςτικϊν καταλυμάτων
Ενιςχφεται θ επζκταςθ κφριων και μθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων που λειτουργοφν με ειδικό ςιμα λειτουργίασ του Ε.Ο.Τ.,
εφόςον μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ το ςφνολο του τουριςτικοφ καταλφματοσ (αρχικό κατάλυμα ςυν επζκταςθ) ανικει ςτισ
λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ του άρκρου 2 τθσ αρικμ. 2974/8.4.2009 ΚΥΑ και μόνον υπό τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ που
προαναφζρκθκαν ςτισ περιπϊςεισ Α, Β, Γ. Η ςυνολικι δυναμικότθτα του τουριςτικοφ καταλφματοσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επζκταςθσ
κα είναι ςφμφωνθ με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 2 τθσ αρικμ. 2974/8.4.2009 ΚΥΑ ανά λειτουργικι μορφι και κατθγορία τουριςτικοφ
καταλφματοσ.
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Ε. Εκςυγχρονιςμόσ κφριων και μθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων
1. Ενιςχφεται ο ποιοτικόσ εκςυγχρονιςμόσ κφριων και μθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων που λειτουργοφν με ειδικό ςιμα
λειτουργίασ του Ε.Ο.Τ., ανεξαρτιτωσ λειτουργικισ μορφισ και τάξθσ.
2. Η χοριγθςθ τθσ ενίςχυςθσ είναι δυνατι, εφόςον με τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν ζργων, εργαςιϊν και προμθκειϊν που ςυνιςτοφν
τον ποιοτικό εκςυγχρονιςμό, τα καταλφματα κατατάςςονται ςε λειτουργικζσ μορφζσ και κατθγορίεσ των περιπτϊςεων Α, Β παραπάνω. Η
απόφαςθ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Υπθρεςίασ Τουριςμοφ του Ε.Ο.Τ., με τθν οποία εγκρίνεται θ τροποποιθτικι αρχιτεκτονικι μελζτθ για
τθ μετατροπι του καταλφματοσ ςε λειτουργικι μορφι και κατθγορία των περιπτϊςεων Α, Β, Γ παραπάνω, αποτελεί απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν χοριγθςθ ενίςχυςθσ των επενδφςεων ποιοτικοφ εκςυγχρονιςμοφ.
ΣΤ. Λοιπζσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ
Λοιπζσ τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ που περιγράφονται ςτθν υπ’ αρικμ. 530992/1987 (Φ.Ε.Κ. 557/Βϋ/1987) απόφαςθ του Ε.Ο.Τ. όπωσ
ιςχφει κάκε φορά, υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ και τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ.
Ρεριοριςμοί:
Η ίδρυςθ και επζκταςθ των τουριςτικϊν καταλυμάτων υπόκειται ςτουσ ακόλουκουσ όρουσ και περιοριςμοφσ:
α. Για τισ μορφζσ καταλυμάτων των παραπάνω περιπτϊςεων Β, Γ ιςχφουν οι περιοριςμοί που προβλζπονται ςτθν υπ’ αρικμ. 2647/ΥΡΕΘΟ
/538866/ΕΙΔ135/ ΕΟΤ/19.11.1986 (Φ.Ε.Κ. 797/Βϋ/1986) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Εκνικισ Οικονομίασ «Μζτρα για τθν ελεγχόμενθ
τουριςτικι ανάπτυξθ και τθν αναβάκμιςθ τθσ τουριςτικισ προςφοράσ περιοχϊν τθσ Χϊρασ. Κακοριςμόσ περιοχϊν Ελζγχου Τουριςτικισ
Ανάπτυξθσ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει.
β. Σε οικόπεδα ι γιπεδα ευριςκόμενα ςε απόςταςθ μικρότερθ των 3 χλμ. από τισ ακτζσ δεν ενιςχφεται θ ίδρυςθ ενοικιαηόμενων
δωματίων 4 «κλειδιϊν» και ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων διαμεριςμάτων 4 «κλειδιϊν».
γ. Σε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ ενιςχφεται μόνο θ μετατροπι ςε κατάλυμα παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων κτιρίων, κακϊσ και θ ίδρυςθ
τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν.
δ. Η ενίςχυςθ ίδρυςθσ ι επζκταςθσ ενοικιαηομζνων επιπλωμζνων δωματίων και ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων διαμεριςμάτων είναι
δυνατι, τθρουμζνων και των περιοριςμϊν των παραπάνω περιπτϊςεων α, β και γ, μόνο ςε οικόπεδα που βρίςκονται εντόσ ςχεδίου,
εντόσ οικιςμϊν προχφιςτάμενων του 1923 ι εντόσ οριοκετθμζνων οικιςμϊν με πλθκυςμό κάτω των 2.000 κατοίκων.
ε. Πλεσ οι ενιςχφςεισ χορθγοφνται υπό τον όρο ότι ζχει προθγθκεί θ τιρθςθ των νόμιμων διαδικαςιϊν και θ λιψθ των νομίμων αδειϊν
για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και εκςυγχρονιςμό των αντίςτοιχων καταλυμάτων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων από τουσ αρμόδιουσ φορείσ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΤ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΠΕΡΙΟΧΕ ΠΑΡΕΜΒΑΗ

Η ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ διακζτει τθν απαραίτθτθ φιλοςοφία, το προφίλ, τισ οργανωτικζσ και
λειτουργικζσ υποδομζσ και τθν απαιτοφμενθ τεχνογνωςία, προκειμζνου να υποςτθρίξει με απόλυτθ επαγγελματικι
υπευκυνότθτα, τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ του φακζλου αίτθςθσ τθσ επιχοριγθςθσ και τθν παρακολοφκθςθ-διαχείριςθ του
ζργου ζωσ τθν εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ.
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