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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ  
ΑµΕΑ Άτοµα µε αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτοµα µε κινητική ή/και 

αισθητηριακή αναπηρία (προβλήµατα όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ 
γνωστική κ.λπ. αναπηρία. 

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Τουρισµού 
Ανάκτηση Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από τον 

λαβόντα για µη νόµιµη αιτία. 
Α.ΠΙΣ Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή φορέας, 

που ορίζεται από το κράτος- µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων 
δαπανών και αιτήσεων πληρωµής, πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή των ΕΚ 

ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο 
πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος που έχει συγκεκριµένους µετρήσιµους 
στόχους και περιλαµβάνει οµάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους. 

Αχρεωστήτως  
Καταβληθέν Ποσό 

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή 
υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής απόφασης ένταξης µε την 
οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

∆Α ∆ιαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή ή δηµόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

∆ηµόσια ∆απάνη Κάθε δηµόσια συνεισφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων από τον κρατικό 
προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
ταµείων και του Ταµείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόµοια δαπάνη. Κάθε 
συµµετοχή στη χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό πράξεων φορέων ή 
ενώσεων του δηµόσιου τοµέα, µίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών 
αρχών ή φορέων του δηµόσιου τοµέα που ενεργούν σύµφωνα µε την οδηγία 
2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης 
Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεµφερής 
δαπάνη. 

∆ηµοσιονοµική ∆ιόρθωση Η ακύρωση του συνόλου ή µέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συµµετοχής σε 
ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηµατοδότησής του από τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 η οποία είναι ανάλογη 
της παράβασης που διαπιστώνεται. 

∆ικαιούχος ∆ηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος για την 
έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων 
ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή 
ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια 
ενίσχυση. 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΟΤ Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού. 
ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και εγκρίνεται από την Επιτροπή 
και το οποίο καθορίζει µία αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός 
συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδροµή ενός 
Ταµείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Προσπελασιµότητα» και «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», µε τη συνδροµή του Ταµείου Συνοχής και του 
ΕΤΠΑ. 

ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» 
ΕΣΛ Ειδικό Σήµα Λειτουργίας : Το σήµα λειτουργίας που χορηγείται στις επιλέξιµες 

επιχειρήσεις της παρούσας Πράξης από τις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. 
ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που καταρτίζεται από το 

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε διάλογο µε την 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο αποτελεί µέσο αναφοράς 
για την εκπόνηση του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) 
και του Ταµείου Συνοχής. 

ΕΥ∆ ΕΠΑΕ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα» 
ΕΥΣ∆Ε∆ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής ∆ράσεων Τοµέα 

Τουρισµού. 
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ΕΥΠΟΤ Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού και Τουρισµού 
Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού και 
Εφαρµογής Υπουργείου 
Τουρισµού 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Υπουργείου Τουρισµού 

Eυρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή) 

ΕΦ∆ 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (ΦΕΚ 267/Α) 
(άρθρο 4 παρ. 4γ): Κάθε δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία 
ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί 
καθήκοντα για λογαριασµό µιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που 
υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή 
αναπτυξιακή ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ, µετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο 
οποίος, µεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) 
να έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του 
για τη διοικητική και οικονοµική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να 
διαθέτει εµπειρία στον τοµέα που αφορά το αντικείµενο του προγράµµατος ή 
τµήµατός του. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από 
διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση 
ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του 
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης. 

ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητας 2007-2013 (ΕΠΑΕ). 

€ Ευρώ. 

Ιδιωτική συµµετοχή Είναι το ποσό που καταβάλλει ο ∆ικαιούχος συνολικά για την υλοποίηση ενός 
υποέργου και υπολογίζεται ως το άθροισµα ίδιας συµµετοχής και δανεισµού. 

ΚΕΑΠ Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης  και Παρακολούθησης 

ΠΣΚΕ Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. 
Παρατυπία Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη 

ή παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει 
το γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισµό στον 
κοινοτικό προϋπολογισµό αδικαιολόγητης δαπάνης. 

Π∆Ε Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
Πράξη/Έργο ΕΠΑΕ Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος ή µε ευθύνη της, σύµφωνα µε κριτήρια που 
καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή 
περισσότερους δικαιούχους, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άξονα 
προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου. 
Σ∆Ε Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 
ΤΕΜΠΜΕ (νυν Ε.Τ.Ε.ΑΝ) Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. 
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. (τέως ΤΕΜΠΜΕ) Ελληνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Υπουργείο  Τουρισµού 
ΥΠΑΣΥ∆ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 

εκδιδόµενη σε εφαρµογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, µε την οποία 
προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήµατος διαχείρισης των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η ισχύουσα είναι η 14053/ΕΥΣ 
1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540 Β), όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 43804/ΕΥΘΥ 
2041 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.2009) και µε την Υ.Α 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 
1088/Β/19.07.2010) 

Φορέας χρηµατοδότησης Ο φορέας(Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια ή η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση), ο 
οποίος έχει την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον 
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 

Φορέας της 
Επένδυσης/Φορέας 
υλοποίησης 

Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο των 
καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης. 
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1. Η ΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισµός» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ). 

 

 To Υπουργείο  Τουρισµού, καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προτάσεις για 

ένταξη έργων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισµός» σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος 

Οδηγού, οι οποίοι θέτουν το πλαίσιο εφαρµογής της Πράξης έως την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 

των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που εντάσσονται στην Πράξη.  

 

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από 20 ∆εκεµβρίου 2010 έως και 31 Μαρτίου 

2011. 

 

1.1. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ) 

έχει ως κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 

των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη διάσταση της 

καινοτοµίας. 

 

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου, οι κατευθυντήριες γραµµές πάνω στις οποίες 

σχεδιάστηκε το ΕΠΑΕ είναι οι ακόλουθες: 

 

� Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 

� Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας. 

� Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία. 

 

Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραµµές του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) 

εξειδικεύονται σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. οι οποίοι είναι οι εξής: 

 

Άξονας 1 : ∆ηµιουργία και αξιοποίηση της καινοτοµίας υποστηριζόµενης από 

έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. 

Άξονας 2: Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας. 

Άξονας 3: Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

Άξονας 4: Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση 
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της αειφορίας. 

Άξονας 5: Τεχνική υποστήριξη εφαρµογής του Προγράµµατος. 

  
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της 

εξωστρέφειας για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωµάτωση γνώσης και 

καινοτοµίας. Στον τοµέα του τουρισµού οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 µπορούν να 

εξειδικευτούν σε δράσεις για την υποστήριξη των επενδύσεων που αποβλέπουν στην ενίσχυση 

της παρουσίας των τουριστικών επιχειρήσεων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 

επιχειρηµατική αξιοποίησή του, στην εφαρµογή ολοκληρωµένων και καινοτόµων παρεµβάσεων 

για τον εκσυγχρονισµό των τουριστικών µονάδων.  

 

1.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»  
 

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισµός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του 

τουρισµού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά 

καταλύµατα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν εµπίπτουν στις 

εξαιρέσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1998/20061. 

 

Η συγκεκριµένη Πράξη αποσκοπεί:  

 

• Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εµπλεκόµενων στην τουριστική 

διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων. 

• Στην αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών των τουριστικών µονάδων, τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους 

επιδόσεων. 

• Στην δηµιουργία υποδοµών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής 

πιστοποίησης. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές µονάδες που θα ενισχυθούν µέσω της Πράξης «Πράσινος 

Τουρισµός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδοµές και τις επιχειρησιακές 

τους διαδικασίες, µε οικολογικό προσανατολισµό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, 

γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 

 

Ειδικότερα, οι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιµων επιχειρήσεων, η εξοικονόµηση ενέργειας, η 

σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριµµάτων, καθώς και η υλοποίηση 

                                                 
1 Κανονισµός της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας (βλέπε Παράρτηµα 1). 
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διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ, παράλληλα, προωθούν την 

ευαισθητοποίηση των εµπλεκόµενων σε περιβαλλοντικά θέµατα. 

 

Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η µείωση του κόστους λειτουργίας από την υιοθέτηση 

οικολογικών προτύπων αποτελούν σηµαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση ενός συστήµατος 

οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης. Η σαφώς διαφαινόµενη τάση των τελευταίων ετών, 

σύµφωνα µε την οποία οι τουρίστες αλλά και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις παγκοσµίως 

έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και πιστοποίησης 

τουριστικών καταλυµάτων, αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για πράσινες επενδύσεις.  

 

Η αναγνώριση των τάσεων αυτών και η αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού των τουριστικών 

µονάδων, µε γνώµονα το σεβασµό του περιβάλλοντος και την αρχή της αειφορίας, καθιστούν 

αναγκαία την υλοποίηση της Πράξης «Πράσινος Τουρισµός».  

 

1.3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός που θα διατεθεί µέσω της Πράξης «Πράσινος Τουρισµός» και 

προέρχεται από ∆ηµόσια ∆απάνη ανέρχεται σε € 12.904.207.  Η ∆ηµόσια ∆απάνη της Πράξης 

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από  εθνικούς πόρους.  

 

Η κατανοµή της ∆ηµόσιας ∆απάνης της Πράξης στις οκτώ (8) περιφέρειες του Ε.Π 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και στις πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής 

Στήριξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Περιφερειακή κατανοµή  

Τοµεακό/Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα 

Περιφέρεια ∆ιαθέσιµη ∆ηµόσια ∆απάνη 

Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα-

Επιχειρηµατικότητα 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 

Ήπειρος 

Θεσσαλία 

Ιόνια Νησιά 

∆υτική Ελλάδα 

Πελοπόννησος 

Βόρειο Αιγαίο 

Κρήτη 

€ 8.318.103 

Π.Ε.Π Κεντρική Μακεδονία €  1.405.688 
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Μακεδονίας-Θράκης ∆υτική Μακεδονία € 188.648 

Π.Ε.Π.  

Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας-Ηπείρου 

Στερεά Ελλάδα € 623.869 

Π.Ε.Π. Αττικής Αττική € 963.783 

Π.Ε.Π. Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου 

Νότιο Αιγαίο € 1.404.115  

ΣΥΝΟΛΟ  € 12.904.207 

 

Πιο συγκεκριµένα:  

 

� Ποσό € 8.318.103 προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηµατικότητα» που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 

απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για 

τις οκτώ (8) Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραµµα εντάσσεται 

στον άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και της 

Εξωστρέφειας» και εναρµονίζεται µε τον Γενικό Στόχο ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας. Συγχρόνως το πρόγραµµα εξυπηρετεί τους 

ειδικούς στόχους του άξονα προτεραιότητας 2 που αφορούν στην: 

− Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην 

ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και στις διεθνείς 

αγορές µε έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, στην τυποποίηση και στην 

πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων. 

− Αναβάθµιση / µετεξέλιξη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα 

υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που 

υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό 

ανεπίκαιρες µορφές. 

− Επιχειρηµατική αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης 

εγχώριων και ξένων επενδύσεων. 

�  Ποσό € 963.783 προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Αττικής που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για 

κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 GR161PO006). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον 

άξονα προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της 

Ψηφιακής Σύγκλισης στην Περιφέρεια Αττικής».  

� Ποσό € 1.405.688 προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 

5337 /26-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 

GR161UPO008). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή 
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Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» που αφορά 

στην «ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας που ασκείται στην 

Κεντρική Μακεδονία».  

� Ποσό € 188.648 προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Μακεδονίας-Θράκης (∆υτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 

5337 /26-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 

GR161UPO008). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή 

Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας» που αφορά στη 

«διαφοροποίηση και τον εµπλουτισµό της παραγωγικής δοµής µε την υιοθέτηση της 

καινοτοµίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».  

� Ποσό € 623.869 προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε µε την υπ’ 

αριθ. Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το 

ΕΤΠΑ, (CC1 GR161UPO001). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 8 

«Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» που αφορά στην 

«επιχειρηµατική αξιοποίηση του περιβάλλοντος και σχέδια προώθησης βιώσιµης 

παραγωγής».  

� Ποσό € 1.404.115 προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νοτίου Αιγαίου) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Ε(2007) 

5439/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, (CC1 

GR161UPO002). Το πρόγραµµα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή 

Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» που αφορά στην 

«ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων στη µεταποίηση, το εµπόριο, 

τον τουρισµό και τις υπηρεσίες µε έµφαση στην προώθηση της καινοτοµίας, στην 

προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική διαχείριση, στη διαφοροποίηση 

των προϊόντων και σε όλες τις πρακτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους». 

 

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. 
 

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισµός» υλοποιείται βάσει του Κανονισµού Ε.Κ. 1998/2006 της 

Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006), για την εφαρµογή των άρθρων 87 

και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid)2. Για την 

παρακολούθηση της εφαρµογής του Κανόνα de minimis καταγράφονται οι χορηγούµενες 

ενισχύσεις ανά επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση που υποβάλλει 

επενδυτικό σχέδιο προς αξιολόγηση στην παρούσα Πράξη, θα δηλώσει εγγράφως όλα τα 

συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα de minimis στα οποία ενδεχοµένως συµµετείχε κατά την 

τελευταία τριετία και το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που είχε λάβει σε 

                                                 
2 Ο Κανονισµός παρατίθεται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος οδηγού 
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κάθε περίπτωση, για να ελεγχθεί η συγκεκριµένη απαίτηση. Πιο συγκεκριµένα, το συνολικό 

ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το ποσό των € 200.000 σε περίοδο τριών ετών. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισµού «Όταν το συνολικό 

ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει ενός µέτρου ενίσχυσης υπερβαίνει το παραπάνω 

ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό ενίσχυσης δεν µπορεί να υπαχθεί στο ευεργέτηµα του παρόντος 

κανονισµού, ούτε προς το µέρος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Στην περίπτωση 

αυτή, δεν µπορεί να γίνει επίκληση του ευεργετήµατος του παρόντος κανονισµού για το 

συγκεκριµένο µέτρο ενίσχυσης ούτε κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης ούτε σε 

οποιοδήποτε µεταγενέστερο χρονικό σηµείο». 

 

Επίσης τονίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισµού απαγορεύεται η 

σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες 

επιλέξιµες δαπάνες, αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης µεγαλύτερη από 

αυτήν που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα εκάστης περίπτωσης σε κανονισµό 

περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενδιαφερόµενες 

επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως κάθε τυχόν υφιστάµενη σώρευση κρατικών 

ενισχύσεων µε άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες σύµφωνα µε τα 

παραπάνω. 

 

Η νοµοθεσία η οποία λαµβάνεται υπόψη για την υλοποίηση της Πράξης «Πράσινος Τουρισµός» 

είναι ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/03.12.07) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το 

Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007-2013 και άλλες διατάξεις», η υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749 (ΦΕΚ 540/Β’/27.03.08) Υπουργική 

Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 

43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.2010), 

5058/ΕΥΘΥ 138 (292 Β’/13-2-2013) αντίστοιχες αποφάσεις και ισχύει, η Υ.Α. 15903/14.08.08 

(ΦΕΚ 1635/Β/14.08.2008) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού, ∆ιαχείρισης και 

Εφαρµογής ∆ράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» που τροποποιήθηκε µε την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 4312/2009 (ΦΕΚ 315/Β’/20.02.2009) όπως ισχύει, το 

Π.∆. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/07.10.09) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και 

Τουρισµού», το Π.∆. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α/01.03.2010) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας 

Τουρισµού στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού», το Π.∆. 85/21-6-2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-

2012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως 

τροποποιήθηκε µε  το Π.∆ 98/10-8-2012 (ΦΕΚ 160/Α/10.8.2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
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«Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,  το Π ∆ 86/2012 

(ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) περί «∆ιορισµό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών», ο Ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις Επενδυτικών Νόµων και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 40/Α/4.3.2009), η υπ’ αριθ. ΕΥΤΟΠ/∆.ΦVIIα/266/28.01.2011 (ΦΕΚ 240/Β/11.02.2011) 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισµού και Τουρισµού «Τροποποίηση 

της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’ 1620) µε σκοπό την 

αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Πολιτισµού και την κατάργηση της υπ’ αριθ. 

15903/29.07.2008 (ΦΕΚ Β’ 1635) Κ.Υ.Α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού, 

∆ιαχείρισης και Εφαρµογής ∆ράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 4312/18.02.2009 (ΦΕΚ Β’ 315) απόφαση», η υπ. 

αριθµ.16446/23-11-2012 (ΦΕΚ Β 3109/2012) Κοινή Απόφαση  των Υπουργών ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων, Οικονοµικών και Τουρισµού «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού», η υπ’ αριθ. 

7195/1445/0020/15.10.2010 (ΦΕΚ Β’ 1690/2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισµού Τουρισµού για την 

Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες Πράξεων «Πράσινος Τουρισµός» και 

«Εναλλακτικός Τουρισµός» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα», στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής  

∆ράσεων του τοµέα Τουρισµού  και στον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. 

αριθµ. πρωτ. 1052/181 Α1 /0020-Α10/14-2-13 (ΦΕΚ  352 Β/19-2-13) Κοινή  Απόφαση των  

Υπουργών  Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και Τουρισµού 

. 

 

Επίσης, θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δηµοσιότητας, όπως απορρέουν από τον 

Κανονισµό (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1828/2006 (Άρθρα 5-9) της Επιτροπής, τα οριζόµενα στο άρθρο 16 

του Γενικού Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 καθώς και οι λοιπές 

απαιτήσεις του ίδιου Κανονισµού. Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθεί ειδική µέριµνα για την 

ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση του καταλόγου των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στην 

Πράξη και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης που θα χορηγηθεί σε αυτές. 

 

Στον παρόντα Οδηγό έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής: 

• οι απαιτήσεις των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:  

o του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα» (Κ.Υ.Α. 125956/07.08.2007) 
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o του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 2007-2013 (Κ.Υ.Α. 

127718/12.10.2007) 

o του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-

Ηπείρου 2007-2013 (Κ.Υ.Α. 127842/10.08.2007) 

o του Περιφερειακού  Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 

2007-2013   ( Κ.Υ.Α. 127797/10.08.2007) 

o του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας-Θράκης 2007-

2013 (Κ.Υ.Α. 128350/22.08.2007) 

• Οι διατάξεις που απορρέουν από την εφαρµογή του άρθρου 16 του Κανονισµού 

ΕΚ/1083/2006,  σύµφωνα µε τις οποίες τα κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν τα 

κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής 

ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της 

ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των 

Ταµείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. 

 

Τα παρεχόµενα µε το πρόγραµµα αυτό κίνητρα έχουν τη µορφή χρηµατοδοτικών ενισχύσεων 

για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. Η χρηµατοδότηση, εφόσον 

ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο, αφορά σε µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιµων 

δαπανών. 

 

3. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
 

3.1. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 
Η Πράξη «Πράσινος Τουρισµός» θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και  

Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού και τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς θα 

λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης.  

 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού  συστάθηκε µε την  

υπ. αριθµ.16446/23-11-2012 (ΦΕΚ Β 3109/2012) Κοινή Απόφαση  των Υπουργών ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων, Οικονοµικών και Τουρισµού. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και  

Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού ασκεί καθήκοντα δικαιούχου, καθώς και καθήκοντα 

ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 όπως ισχύει στα 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), στο 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας, για 

πράξεις αρµοδιότητας του Τοµέα Τουρισµού. 
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Ο Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα – ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία συστάθηκε 

για την εκτέλεση του έργου «∆ιαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το 

άρθρο 4 του Ν. 3614/07 και µε το Π.∆. 98/96». Ο ΕΦΕΠΑΕ επελέγη ως Ενδιάµεσος Φορέας 

∆ιαχείρισης ∆ράσεων Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, µετά από διαγωνιστική διαδικασία, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε το 2008 από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 4γ 

του Ν. 3614/07 και µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες έργου προς εκτέλεση. 

 
Στην υπ’ αριθ. 7195/1445/0020/15.10.2010 (ΦΕΚ Β’ 1690/2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισµού 

Τουρισµού για την Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες Πράξεων «Πράσινος 

Τουρισµός» και «Εναλλακτικός Τουρισµός» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 

1052/181Α1/0020-Α10/14-2-13 (ΦΕΚ  352 Β/19-2-13) Κοινή  Απόφαση των Υπουργών  

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και Τουρισµού, στην 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού  και 

στον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηµατικότητα» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.), εξειδικεύεται ο ρόλος καθενός εκ των δύο ΕΦ∆. 

 

3.2. ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 
3.2.1 Όργανα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

 

• Ελεγκτές πληρότητας δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων 

Πριν από το στάδιο της αξιολόγησης, διενεργείται από στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ ο έλεγχος των 

απαραίτητων δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής των 

υποβαλλόµενων προτάσεων. 

 

• Αξιολογητές 

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόµενων προτάσεων διενεργούνται από αξιολογητές που 

προέρχονται από το Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, το οποίο καταρτίζεται µετά από 

πρόσκληση ενδιαφέροντος και εγκρίνεται από την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις 

διασφαλίζεται ότι οι αξιολογητές δεν ταυτίζονται µε κανένα δυνητικό δικαιούχο ή πάροχο 

συµβουλευτικής υπηρεσίας κανενός επενδυτικού σχεδίου που έχει υποβληθεί στην Πράξη. 

 

• Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 

Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας της Πράξης, δηµιουργούνται µία ή περισσότερες 

πενταµελείς Επιτροπές Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, οι οποίες ορίζονται µε απόφαση 
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του Υπουργού  Τουρισµού. Αναλυτικότερα στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης και τα 

όργανα που εµπλέκονται σε αυτή παρατίθενται στην παράγραφο 4.5.3. 

 

 

3.2.2. Όργανα κατά τη διαδικασία υλοποίησης  
 

• Όργανα Ελέγχου 

Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει την ευθύνη των πιστοποιήσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης  

των έργων. Οι αποφάσεις εκταµίευσης της δηµόσιας χρηµατοδότησης υπογράφονται από 

τον ΕΦΕΠΑΕ. 

• Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 

Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης έχει την ευθύνη της 

παρακολούθησης των ενταγµένων έργων της Πράξης, καθώς και της συνολικής εποπτείας 

της Πράξης και της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Οδηγού, καθώς και της υποβολής 

γνωµοδοτήσεων προς τον Υπουργό Τουρισµού, για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τη διαδικασία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων 

παρατίθενται στην παράγραφο 6.1 του παρόντος Οδηγού. 

 

4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 

4.1 ΣΤΑ∆ΙΑ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.  
 

Τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ένταξης των έργων 

στην Πράξη είναι τα παρακάτω: 

 

• Προδηµοσίευση της Πράξης.  

• ∆ηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στην Πράξη. 

• Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων (έντυπο υποβολής) και φυσική υποβολή 

φακέλων υποψηφιότητας  

• Εξέταση, αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υποβαλλόµενων προτάσεων σύµφωνα µε  

όσα προβλέπονται στον  παρόντα Οδηγό. 

• Ένταξη των προτάσεων που θα επιλεγούν σύµφωνα µε τους διατιθέµενους πόρους ανά 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

• Ηλεκτρονική δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. 

• Αποστολή των αποφάσεων και αποτελεσµάτων αξιολόγησης στους υποψηφίους. 
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4.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

∆ικαιούχοι των ενισχύσεων µπορούν να είναι: 

 

Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη 

Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, καθώς και νοµικά πρόσωπα µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκµεταλλεύονται τουριστικά καταλύµατα που λειτουργούν 

νόµιµα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισµοί ή/και οι θυγατρικές τους.  

 

Στην Πράξη µπορούν να υποβάλουν από µια (1) πρόταση υφιστάµενες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο3. 

 

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές µονάδες για τις οποίες συντρέχουν 

σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

1) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυµα. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στην Πράξη έχουν µόνο τα παρακάτω κύρια και µη κύρια 

ξενοδοχειακά καταλύµατα που λειτουργούν νόµιµα (µε Ειδικό Σήµα Λειτουργίας) στην ελληνική 

επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας: 

o Ξενοδοχεία κλασικού τύπου. 

o Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων. 

o Ξενοδοχεία µικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων). 

o Ξενοδοχειακές µονάδες και λοιπές τουριστικές µονάδες που λειτουργούν σε 

παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια. 

o Επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων, ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων 

και µικτής µορφής ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων 

διαµερισµάτων. 

o Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες  

o Τουριστικές επαύλεις. 

o Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ). 

και υπάγονται στους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας που περιλαµβάνονται στον ακόλουθο 

Πίνακα. 

 

 

 

                                                 
3 Με έναρξη δραστηριότητας πριν την 01.01.2009. 
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Πίνακας 2: Κ.Α.∆. Επιλέξιµων δραστηριοτήτων  

Κ.Α.∆. - 2008 

Κωδικός  

Αριθµός ∆ραστηριότητας:  55 

Περιγραφή: Καταλύµατα 

55.1 (όλες οι υποκατηγορίες) Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα. 

55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουµένης 

της 55.20.19)  

Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα 

σύντοµης διαµονής. 

55.30.11  Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάµπινγκ). 

 

Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.∆. βάσει της Βεβαίωσης 

Έναρξης ∆ραστηριότητας και οι µεταβολές τους από την 1η Ιανουαρίου 2009.4 

 

Τα παραπάνω ορίζονται βάσει του εξής νοµοθετικού πλαισίου: 

• Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993) «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.  

•  Ν.4070/2012 (ΦΕΚ’ 82/Α) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

     ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.»,  όπως ισχύει 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα 33/1979 (ΦΕΚ 10/Α’) «Περί τουριστικών καταλυµάτων εντός 

παραδοσιακών κτισµάτων», όπως ισχύει. 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα 392/1976 (ΦΕΚ 199/Α’) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων 

οργανωµένης κατασκηνώσεως (κάµπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων», όπως ισχύει. 

• Το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/24.10.2006) «Ανάπτυξη ιαµατικού 

τουρισµού και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

• Το άρθρο 1 του Ν. 3766/2009 (Φ.Ε.Κ. 102/Α’/01.07.2009) «Λειτουργική τακτοποίηση και 

λοιπές διατάξεις» 

• Προεδρικό διάταγµα 43/2002 (ΦΕΚ Α΄ 43) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε 

κατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών», όπως ισχύει. 

• Προεδρικό διάταγµα 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α) «Κατάταξη των ενοικιαζοµένων δωµατίων 

και ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων σε κατηγορίες µε το σύστηµα 

κλειδιών», όπως ισχύει 

• Την υπ. αριθµ. 530992/1987 (ΦΕΚ 557/Β)  απόφαση Γενικού Γραµµατέα ΕΟΤ «Τεχνικές 

Προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων», όπως ισχύει. 

•  Την υγειονοµική διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ Β’ 2718) για τη λειτουργία 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύµατος όπως ισχύει. 

 

 

                                                 
4 Καθορισµός νέας Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων (Κ.Α.∆. 2008), Υ.Α. 1100330/1954/∆Μ 
(ΦΕΚ 2149/Β/2008), όπως ισχύει -παρατίθεται στο Παράρτηµα 2 του Οδηγού. 
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∆ιευκρινίζεται ότι οι ενέργειες που προβλέπονται στην ενότητα 4.3.1 του παρόντος οδηγού, είναι 

επιλέξιµες και για τις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης (εστιατορίων και µπαρ) εντός 

της τουριστικής µονάδας, 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 υπό καθεστώς σύµβασης µίσθωσης ή παραχώρησης. 

 

2) Η επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από 

το νόµο άδειες λειτουργίας. 

 

Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκοµίσει το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, όπως ορίζεται µε το 

άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’) «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές 

διατάξεις», όπως ισχύει, από την αρµόδια δηµόσια υπηρεσία (Περιφερειακές Υπηρεσίες 

Τουρισµού του Ε.Ο.Τ.)5, καθώς και τις λοιπές προβλεπόµενες άδειες εν ισχύ που απαιτούνται 

(π.χ. καταστηµάτων και εγκαταστάσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εγκαταστάσεων ειδικής 

τουριστικής υποδοµής κ.λπ.). 

 

3) Η επιχείρηση είναι υφιστάµενη µε ηµεροµηνία Έναρξης ∆ραστηριότητας πριν την 

01.01.2009.  

 

Για τον έλεγχο κάλυψης της παρούσας προϋπόθεσης εξετάζεται η ηµεροµηνία Έναρξης της 

επιλέξιµης ∆ραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης 

∆ραστηριότητας της οικείας ∆.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 01.01.2009 (αρκεί η επιλέξιµη δραστηριότητα να 

καταγράφεται ήδη πριν από την 01.01.2009). Για τον έλεγχο των παραπάνω ενεργειών είναι 

απαραίτητη η προσκόµιση στοιχείων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, 

τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται, ιδιωτικά έγγραφα, 

τροποποιήσεις καταστατικών, αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, συµβολαιογραφικές πράξεις, 

εγγραφές στο βιβλίο µετόχων, αποδεικτικά καταβολής φόρου κ.λπ. 

 

 

                                                 
5 Τα τουριστικά καταλύµατα που έχουν υποβάλει την προβλεπόµενη Αίτηση Λειτουργικής Τακτοποίησης. 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 Ε.Σ.Λ. µε το σύνολο της 
δυναµικότητας είτε να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να προσκοµίζουν φωτοτυπία 
της Αίτησης Λειτουργικής Τακτοποίησης που έχουν υποβάλλει στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Ε.Ο.Τ. 
Κατά τη λήξη 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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4) Η Επιχείρηση 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.  

 

Η επιχείρηση θα δηλώνει στο έντυπο υποβολής, καθώς και στην υπεύθυνη δήλωση της 

παραγράφου 4.4.2, σηµείο xi (Β) του παρόντος Οδηγού, τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν ή 

υλοποιούνται βάσει του Κανονισµού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 

για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, στα 

οποία η επιχείρηση, καθώς και οι συνδεδεµένες ή οι συνεργαζόµενες6   µε αυτήν επιχειρήσεις, 

έχουν λάβει κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) κατά την τελευταία τριετία από την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης. 

 

Για τις απαιτήσεις ελέγχου της παρούσας προϋπόθεσης τήρησης του κανόνα de minimis, 

δηλαδή µη υπέρβασης των σχετικών ορίων, συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων και η 

εγγύηση και επιδότηση δανείου από το Ε.Τ.Ε.Α.Ν (πρώην ΤΕΜΠΜΕ), βάσει του Κανονισµού 

Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισµού 1998/2006 της 

Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 

στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας «Όταν το συνολικό ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει 

ενός µέτρου ενίσχυσης υπερβαίνει το παραπάνω ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό ενίσχυσης δεν 

µπορεί να υπαχθεί στο ευεργέτηµα του παρόντος κανονισµού, ούτε προς το µέρος που δεν 

υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Στην περίπτωση αυτή, δεν µπορεί να γίνει επίκληση του 

ευεργετήµατος του παρόντος κανονισµού για το συγκεκριµένο µέτρο ενίσχυσης ούτε κατά τον 

χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης ούτε σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο χρονικό σηµείο». 

 

5) Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιµες 

δαπάνες αν από τη σώρευση µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας προκύπτει ένταση 

ενίσχυσης µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα 

εκάστης περίπτωσης σε Κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση 

που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 

 

Η επιχείρηση θα δηλώνει στο έντυπο υποβολής, καθώς και στην υπεύθυνη δήλωση της 

παραγράφου 4.4.2, σηµείο xi (Β) του παρόντος Οδηγού, τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν ή 

υλοποιούνται βάσει άλλων καθεστώτων ενίσχυσης, στα οποία η επιχείρηση, καθώς και οι 

                                                 
6 Εφόσον αυτές συγκεντρώνουν ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα σηµεία 9-23 της 
Ανακοίνωσης της Επιτροπής για θέµατα ∆ικαιοδοσίας βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) Αριθµ. 139/2004 του Συµβουλίου 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ των επιχειρήσεων  ΕΕ C 95,16.04.2008)   
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επιχειρήσεις µε τις οποίες αποτελεί ενιαία οικονοµική µονάδα όπως οι συνδεδεµένες ή  

συνεργαζόµενες µε αυτήν επιχειρήσεις, έχουν λάβει κρατική ενίσχυση κατά την τελευταία τριετία 

από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης.  

 

Προκειµένου να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις συµµετοχής (4) και (5) , η αιτούσα την 

επιχορήγηση επιχείρηση υποχρεούται να δηλώσει επιπρόσθετα: 

A. Με ποιες άλλες επιχειρήσεις λειτουργεί ως «ενιαία οικονοµική µονάδα». Κριτήρια τα οποία 

συνηγορούν στον χαρακτηρισµό µιας επιχείρησης ως «ενιαίας οικονοµικής µονάδας» 

αποτελούν ενδεικτικά7: 

 

i. Η ύπαρξη µιας νοµικής προσωπικότητας.  

ii. Η ύπαρξη µόνιµης και ενιαίας οικονοµικής διαχείρισης και στρατηγικής. 

iii. Η υιοθέτηση της δοµής µιας εταιρείας εισηγµένης σε δύο χρηµατιστήρια. 

iv. Η εσωτερική αντιστάθµιση κερδών και ζηµιών ή η διανοµή των εσόδων µεταξύ των 

διαφόρων επιχειρήσεων του οµίλου.  

v. Η από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή η κατανοµή των εξωτερικών κινδύνων µεταξύ 

τους.  

vi. Οι αµοιβαίες συµµετοχές στο κεφάλαιο µεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν την 

οικονοµική µονάδα. 

vii. Η σχέση της αιτούσας µε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 

συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε αυτήν.8 

 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία, τόσο µεµονωµένα, όσο και συνδυαστικά θα κριθούν µαζί µε όλες 

τις σχετικές πραγµατικές και νοµικές συνθήκες, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή µη του 

ενιαίου οικονοµικού χαρακτήρα των εξεταζόµενων επιχειρήσεων. 

 

B. Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε 

αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα, έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία από την 

ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος που εµπίπτει 

στον κανόνα De Minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος 

ενίσχυσης για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι η δήλωση των ανωτέρω αφορά αποκλειστικά και µόνο στις απαιτήσεις 

ελέγχου της σώρευσης των αιτούµενων ενισχύσεων και δεν συνδέεται µε τη διάκριση µεταξύ 

µεσαίων, µικροµεσαίων και πολύ µικρών επιχειρήσεων. 

                                                 
7 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την έννοια της ενιαίας οικονοµικής µονάδας βλ. Παράρτηµα 3 
«Κωδικοποιηµένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 για 
τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων» (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. C95 της 16.04.2008) και 
ιδιαίτερα την παράγραφο Β.Ι. 
8 Ο ορισµός των συνεργαζόµενων και συνδεδεµένων επιχειρήσεων παρατίθεται στο Παράρτηµα 5 . 
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6) Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική 

 

Η επιχείρηση  δεν είναι προβληµατική µε βάση τον ορισµό της προβληµατικής επιχείρησης στο 

Παράρτηµα 4 «Απόσπασµα των Κατευθυντήριων Γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – 

Ορισµός της Προβληµατικής Επιχείρησης (2004/C/244/02)», κατά την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της πρότασης.  

 

7) ∆εν εκκρεµεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή όλου, 

χορηγηθείσας ενίσχυσης 

 

∆εν εκκρεµεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή όλου, χορηγηθείσας 

ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε 

καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής. 

 

8) Η επιχείρηση έχει υποβάλει µία (1) µόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθµό 

Φορολογικού Μητρώου 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 µιας προτάσεων 

στο πλαίσιο της Πράξης, απορρίπτονται όλες και αποκλείεται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής 

πρότασης. Σε περίπτωση που στον 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 ότι αθροιστικά δε σχηµατίζεται σώρευση σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των 

άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 

 

9) Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το 

οικονοµικό έτος 2009. 

 

Τα ανωτέρω προκύπτουν από νόµιµα αποδεικτικά του έτους 2009. Για τις επιχειρήσεις που 

κατά την περίοδο αυτή 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 9ΠΟΛ. 1146/30.11.09 

                                                 
9 Η απόφαση ΠΟΛ 1146/30.11.09 παρατίθεται στο Παράρτηµα 6. 
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που αφορούν στη χρήση του 2009. Η αναγωγή γίνεται µε τη διαίρεση των δηλωθέντων 

εισοδηµάτων για το έτος 2009 µε το συντελεστή 0,32. 

 

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 ότι το ύψος των προϋπολογισµών των προτεινόµενων 

επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον ετήσιο κύκλο εργασιών / ακαθάριστων 

εσόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2009. 

 

4.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ  
 

Κάθε επιχείρηση που είναι επιλέξιµη σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 4.2 και επιθυµεί 

να συµµετάσχει στην Πράξη «Πράσινος Τουρισµός» έχει δικαίωµα, µε την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4.2, σηµεία (8) και (9) ανωτέρω, να υποβάλει, να της εγκριθεί και να υλοποιήσει 

ένα (1) µόνο επενδυτικό σχέδιο. 

 
4.3.1. Επιλεξιµότητα ενεργειών 

 

Κάθε επιχείρηση που θα συµµετάσχει στην Πράξη «Πράσινος Τουρισµός» µπορεί να υποβάλει 

επενδυτική πρόταση σύµφωνα µε το κατωτέρω πλαίσιο επιλέξιµων ενεργειών. Οι επιλέξιµες 

ενέργειες που περιλαµβάνονται σε κάθε κατηγορία είναι ενδεικτικές. 

 

Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας (Α.Π.Ε.) µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας. 

1.1. Ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους, µε ενδεικτικές ενέργειες: 

1.1.1. Προσθήκη θερµοµόνωσης. 

1.1.2. Τοποθέτηση νέων κουφωµάτων & υαλοστασίων (υαλοπινάκων και πλαισίων) µε 

βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση. 

1.1.3. Φύτευση στεγών. 

1.1.4. Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων. 

1.1.5. Φυσικός / νυχτερινός αερισµός. 

1.1.6. Εγκατάσταση / ενσωµάτωση παθητικών ηλιακών συστηµάτων. 

1.2. Επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου και στις 

λοιπές εγκαταστάσεις, µε ενδεικτικές ενέργειες: 

1.2.1. Αντικατάσταση παλαιών καυστήρων και λεβήτων µε νέους υψηλής απόδοσης. 
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1.2.2. Υποκατάσταση πετρελαίου µε φυσικό αέριο ή LPG. 

1.2.3. Ανάκτηση θερµότητας (από καυσαέρια λεβήτων, απορριπτόµενο αέρα µονάδων 
διαχείρισης αέρα, συµπυκνωτή του ψύκτη κ.λπ.) 

1.2.4. Εγκατάσταση θερµοστατικών βαλβίδων στα θερµαντικά σώµατα 

1.2.5. Μόνωση κεντρικής στήλης θέρµανσης καθώς και σωληνώσεων και δεξαµενών  

1.2.6. Εγκατάσταση θερµοστατών στα δωµάτια  

1.2.7. Αντικατάσταση αυτόνοµων συστηµάτων κλιµατισµού µε κεντρικό σύστηµα 

1.2.8. Αντικατάσταση αερόψυκτων ψυκτών µε υδρόψυκτους 

1.2.9. Τεχνολογίες µεταβλητών στροφών (inverters) για αντλίες και ανεµιστήρες  

1.2.10. Μηχανικός αερισµός (free cooling). 

1.2.11. Υβριδικός αερισµός µε ανεµιστήρες οροφής. 

1.2.12. Αντικατάσταση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών µε συσκευές ενεργειακής 

κλάσης Α. 

1.2.13. Εγκατάσταση ανεµιστήρων οροφής    

1.2.14. Αυτόµατο σύστηµα διακοπής ηλεκτρισµού µέσω κάρτας πρόσβασης για κάθε 

δωµάτιο (key card για έλεγχο φωτισµού και κλιµατισµού/θέρµανσης). 

1.2.15. Εγκατάσταση, για ιδία χρήση, ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης ή ψύξης χώρων 

µέσω εκµετάλλευσης της θερµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών και των νερών 

που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερµικό δυναµικό (αβαθής γεωθερµία) σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/29.08.2003). Ο εποχιακός βαθµός 

απόδοσης (SPF) των αντλιών θερµότητας πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 3,3. Η 

κάλυψη της απαίτησης αυτής πρέπει να τεκµηριώνεται σαφώς στο έντυπο 

υποβολής.  

1.3. Αναβάθµιση του συστήµατος φυσικού/τεχνητού φωτισµού, µε ενδεικτικές ενέργειες: 

1.3.1. Αναβάθµιση συστηµάτων τεχνητού φωτισµού. 

1.3.1.1. Εγκατάσταση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης. 

1.3.1.2. Χρήση ροοστατών στα φωτιστικά. 

1.3.1.3. Συστήµατα ελέγχου φωτισµού (π.χ. αισθητήρες κίνησης και φωτεινότητας)  

1.3.2. Εγκατάσταση συστηµάτων σύζευξης φυσικού-τεχνητού φωτισµού. 

1.4. Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο ή 

υγραέριο. 
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1.5. Εγκατάσταση συστήµατος συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού µε σκοπό την 

κάλυψη ιδίων 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 ισχύουν. 

1.6 Αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή θερµότητας/ψύξης ή ηλεκτρισµού, µε ενδεικτικές ενέργειες:  

1.6.1 Εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήµατος ή ηλιακού θερµοσίφωνα για κάλυψη 

ιδίων αναγκών. Οι ηλιακοί συλλέκτες των κεντρικών συστηµάτων πρέπει να 

διαθέτουν πιστοποιητικό, από διαπιστευµένο εργαστήριο, για το στιγµιαίο βαθµό 

απόδοσής τους. 

1.6.2 Εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε σκοπό 

την κάλυψη ιδίων αναγκών - καθεστώς αυτοπαραγωγού ή αυτόνοµου παραγωγού- 

σύµφωνα µε το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 

85/Α/04.06.2010), όπως ισχύουν. Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη 

φωτοβολταϊκού συστήµατος στην παρούσα Πράξη, είναι η µη ένταξη των 

υποψηφίων στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β’ 

1079/4.06.2009). Ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας η µέγιστη 

επιτρεπόµενη αιτούµενη ισχύς δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 150 kW. 

1.6.3 Εγκατάσταση συνδυασµένων συστηµάτων θέρµανσης ή/και ψύξης µε αξιοποίηση 

ηλιακών συστηµάτων και βιοµάζας για κάλυψη ιδίων αναγκών. 

1.6.4 Εγκατάσταση συστήµατος καύσης βιοµάζας για κάλυψη των θερµικών αναγκών. 

Στις επιλέξιµες ενέργειες της κατηγορίας 1.6 συµπεριλαµβάνεται και η επέκταση (όχι 

αντικατάσταση) υφιστάµενων συστηµάτων ΑΠΕ µε σκοπό την περαιτέρω κάλυψη ιδίων 

αναγκών της επιχείρησης 

1.7 Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). 

Η ενέργεια αυτή αποτελεί συµπληρωµατική και όχι µεµονωµένη παρέµβαση και πρέπει 

οπωσδήποτε να συνδυάζεται µε άλλες παρεµβάσεις.  

Οι επιλέξιµες ενέργειες πρέπει να αφορούν σε ώριµες τεχνολογίες αποδεδειγµένης ενεργειακής 

αποδοτικότητας. ∆εν είναι επιλέξιµα έργα που αφορούν σε τεχνολογίες που βρίσκονται σε 

στάδιο έρευνας και ανάπτυξης ή έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα. Ο εξοπλισµός και τα υλικά θα 

πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές, όπου αυτές προβλέπονται, που περιλαµβάνονται στον 

Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407/Β/09.04.2010). 
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Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος. 

Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι ενδεικτικά οι εξής:  

 

 

 

Επισηµαίνεται ότι η αφαλάτωση νερού θα πρέπει να γίνεται µε τη χρήση µονάδων 

αξιοποίησης Α.Π.Ε. για την παραγωγή θερµότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην περίπτωση 

χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., είναι επιλέξιµη ενέργεια, είτε η εγκατάσταση και 

λειτουργία αυτόνοµου συστήµατος Α.Π.Ε., είτε η εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη, τουλάχιστον, των ιδίων αναγκών της 

µονάδας αφαλάτωσης (καθεστώς αυτοπαραγωγού)». 

 

Κατηγορία 3: ∆ιαχείριση απορριµµάτων (στερεά και υγρά απόβλητα). Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 

•••• Υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης και προµηθειών. 

•••• Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών. 

•••• Ενσωµάτωση περιβαλλοντικά/ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και µηχανολογικού 

εξοπλισµού. 

 

Οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικά οι εξής:  

∆ιαχωρισµός απορριµµάτων ανά κατηγορία. 

Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισµού απορριµµάτων από τους επισκέπτες. 

Τοπικός βιολογικός καθαρισµός. 

Κοµποστοποίηση σε αποφάγια και απορρίµµατα κήπου και χρήση τους.  

Εγκατάσταση µηχανισµών εξοικονόµησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια 

(καζανάκια διπλής ροής νερού ή συσκευές µετατοπίσεως νερού). 

Εγκατάσταση ντους χαµηλής ροής και βρυσών περιορισµένης ροής µε ή χωρίς 

αισθητήρες.  

Σύστηµα ανίχνευσης κι ελέγχου διαρροών νερού.  

«Έξυπνο σύστηµα» ποτίσµατος. 

Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλµυρου νερού. 

Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών µε είδη προσαρµοσµένα στις τοπικές 

συνθήκες. 

Συγκέντρωση οµβρίων υδάτων για συγκεκριµένες χρήσεις (πχ. πότισµα). 

Ανακυκλοφορία, καθαρισµός νερού πισίνας µε την εφαρµογή τεχνολογιών φιλικών 

προς το περιβάλλον που θα είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τις  

δηµόσιες πισίνες. 
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Ανακύκλωση µαγειρικού λαδιού. 

Ανακύκλωση χαρτιού / γυαλιού. 

Επεξεργασία νερών για χρήση σε πότισµα και καθαριότητα εξωτερικών χώρων.  

 

 

Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωµάτωση 

προτύπων.  

 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες: 

Ανάπτυξη Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy EMAS. 

Εφαρµογή του Κοινοτικού Συστήµατος Απονοµής Οικολογικού Σήµατος 

(ECOLABEL). 

Ανάπτυξη Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.  

Άλλο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Οι ενέργειες της κατηγορίας 4 έχουν ειδικό βάρος αφού εξειδικεύουν τον απώτερο στόχο της 

Πράξης «Πράσινος Τουρισµός» δίνοντας επιπλέον κίνητρα για την απόκτηση πιστοποίησης 

συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε κριτήρια αξιολόγησης). 

Κατηγορία 5: Ενηµέρωση και προβολή. 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες: 

 

Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών µε τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές 

της επιχείρησης. 

Παραγωγή ενηµερωτικού υλικού σχετικών µε τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές σε 

προσβάσιµες µορφές (έντυπα µεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα 

easy to read κλπ). 

Επέκταση υφιστάµενων ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού 

σχετικών µε τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης. 

Ενέργειες ενηµέρωσης των πελατών για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της 

επιχείρησης. 

 

 
4.3.2. Επιλεξιµότητα δαπανών 

 
Οι επιλέξιµες δαπάνες καθορίζονται στην παρούσα ενότητα σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 

αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά 

στην εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de 

minimis), και αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άϋλα στοιχεία επένδυσης καθώς και σε 
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παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά 

τις επιλέξιµες ενέργειες.  

 

Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας των δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία 

προκήρυξης της Πράξης (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως). 

 

Τα µέγιστα ποσοστά δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Πίνακας 3: Κατανοµή προϋπολογισµού 

Α/Α Κατηγορία ∆απάνης 

 

Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό 

στον προϋπολογισµό του 

έργου 

1 Προµήθεια µηχανηµάτων, ειδικών 

εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. 

0%-100% 

2 Κτιριακά – διαµόρφωση χώρων ειδικές και 

βοηθητικές εγκαταστάσεις. 

0%-100% 

3 Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση 

συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κλπ. 

0%-15% 

4 Αµοιβές συµβούλων (παρακολούθηση και 

συµβουλευτική υποστήριξη κ.λπ.).  

0%-6% 

5 Ενηµέρωση και προβολή. 0%-5% 

 

Τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν κατά την υποβολή του έργου ενώ κατά την ολοκλήρωση του 

έργου, ως υποχρέωση θεωρείται το εγκεκριµένο ποσό. 

  

∆ιευκρινίζεται ότι τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα για τις κατηγορίες 

δαπανών 1-5 είναι τα µέγιστα επιλέξιµα ποσοστά.  

 

 

Αναλυτικότερα οι δαπάνες αυτές αφορούν στα εξής: 

 

Α/Α ∆απάνης 1: Προµήθεια µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. 

Ο εξοπλισµός κάθε µορφής για να είναι επιλέξιµος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούριος. Σε 

αυτή την κατηγορία δαπανών περιλαµβάνονται: 
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• Το κόστος αγοράς καινούριων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και υλικών, 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την υλοποίηση των επιλέξιµων ενεργειών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.1. 

• Το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού και εκπαίδευσης του 

προσωπικού στη χρήση του εξοπλισµού όπου τεκµηριωµένα απαιτείται. 

• Το κόστος των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία 

του. 

 

Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή παροχής 

υπηρεσιών, τα δελτία αποστολής και βεβαιώσεις του κατασκευαστή/προµηθευτή του 

εξοπλισµού που να αποδεικνύει ότι είναι καινούριος. Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται 

η επωνυµία του προµηθευτή, να περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισµός, το είδος των υλικών 

που χρησιµοποιήθηκαν και το αντικείµενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την 

εγκατάστασή του.  

 

Α/Α ∆απάνης 2: Κτιριακά – διαµόρφωση χώρων - ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις. 

Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν όλες τις µεταβολές στα κτίρια και τους χώρους που 

προϋποθέτει η υλοποίηση των επιλέξιµων ενεργειών οι οποίες είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τις 

ενεργειακές και περιβαλλοντικές παρεµβάσεις. Σε αυτή την κατηγορία δαπανών 

περιλαµβάνονται: 

 

• Ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακού κελύφους. 

• Αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των κτιριακών και 

βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα χρησιµοποιηθούν 

για τη στέγαση του νέου εξοπλισµού. 

• Υποδοµή µηχανολογικού εξοπλισµού βιολογικού καθαρισµού (χωµατουργικά, 

οπλισµένο σκυρόδερµα κ.λπ.) 

• ∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για τις ανάγκες υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου. Σηµειώνεται ότι στις δαπάνες αυτές εντάσσονται και οι δαπάνες 

αποκατάστασης για τις επιλέξιµες ενέργειες της κατηγορίας 1.1 (παρ. 4.3.1). 

 

Επισηµαίνεται ότι στις κατηγορίες δαπανών 1 και 2 µπορούν  να ενταχθούν  δαπάνες µέχρι του 

ποσού των €15.000,00 που στοχεύουν στη διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ, 

σύµφωνα µε τις Οδηγίες Σχεδιασµού για ΑµεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

(http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) και αφορούν σε αναγκαίες κατασκευές, 

διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις κτιριακών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, δαπάνες 

διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου καθώς και δαπάνες εξοπλισµού. Απαραίτητα παραστατικά 
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θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, η άδεια οικοδοµής 

(εναλλακτικά η άδεια εργασιών µικρής κλίµακας), οι συµβάσεις έργων εκτέλεσης από τους κατά 

νόµο απαιτούµενους µελετητές και επιβλέποντες µηχανικούς, η αναλυτική καταγραφή έργου, ο  

αναλυτικός προϋπολογισµός, τα σχέδια των προτεινόµενων εγκαταστάσεων (κάτοψη, τοµές, 

όψεις τοπογραφικά), η βεβαίωση της συγκεκριµένης εκτέλεσης έργου από τους κατά νόµο 

επιβλέποντες µηχανικούς κ.λπ.  

 

Α/Α ∆απάνης 3: ∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Οι δαπάνες αυτές αφορούν στη µελέτη, στην πιστοποίηση που επικυρώνει την υιοθέτηση 

συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και την απόκτηση οικολογικού σήµατος λειτουργίας 

της τουριστικής µονάδας (συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων αγοράς του προτύπου) και 

περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την πιστοποίηση της ενσωµάτωσης των 

προτύπων καθώς και στη σύνταξη εγχειριδίων συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Απαραίτητο παραστατικό για τη δαπάνη αυτή θεωρείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό από 

διαπιστευµένο φορέα από το ΕΣΥ∆,,  καθώς και τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή παροχής 

υπηρεσιών εγκατάστασης και πιστοποίησης των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν καταλήξει σε πιστοποίηση (απόκτηση του σχετικού 

πιστοποιητικού) οι εν λόγω δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιµες. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες 

για ανανέωση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Α/Α ∆απάνης 4: Αµοιβές συµβούλων και άλλες υπηρεσίες 

Είναι επιλέξιµες δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόµενες από εξωτερικούς, ανεξάρτητους προς 

την επιχείρηση, συµβούλους10 που συνδέονται άµεσα µε το επενδυτικό σχέδιο της 

επιχείρησης και µόνο στην περίπτωση που οι υπηρεσίες που παρέχουν, αφενός δεν συνιστούν 

διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, αφετέρου δεν συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές 

δαπάνες της επιχείρησης, (π.χ. συνήθεις φοροτεχνικές υπηρεσίες, τακτικές νοµικές υπηρεσίες ή 

διαφήµιση, µελέτες διαφηµιστικού χαρακτήρα µε περιεχόµενο όπως µελέτες δηµιουργίας 

διαφηµιστικών spot, διαφηµιστικών εντύπων, λογοτύπων κ.λπ.). Οι επιλέξιµες αµοιβές 

συµβούλων αναφέρονται σε: 

 

• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου.  

• Εκπόνηση µελετών και ερευνών κάθε µορφής (εξαιρουµένων των µελετών 

ενσωµάτωσης προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και της Έκθεσης - καταγραφής), 

σχετικών µε το επενδυτικό σχέδιο και τους σκοπούς της πράξης. 

                                                 
10 Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων περιλαµβάνονται στην συνολική αµοιβή τους. 
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• Έκθεση-καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίµων, της τυχόν 

αγοραζόµενης ή πωλούµενης θερµικής ενέργειας, του δυναµικού ΑΠΕ της κατανάλωσης 

νερού (από δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης) και του όγκου απορριµµάτων του έτους 2009.  

• Προετοιµασία έκδοσης αδειών που διασυνδέονται άµεσα µε τις ανάγκες υλοποίησης της 

επένδυσης όπου αυτό απαιτείται.  

• Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών µε το επενδυτικό σχέδιο 

(προµήθεια εξοπλισµού κ.λπ.). 

 

Απαραίτητα παραστατικά για τις δαπάνες αυτές θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης 

ή οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των συµβούλων, των µηχανικών κ.λπ. προς τις 

επιχειρήσεις, καθώς και τα ιδιωτικά συµφωνητικά συνεργασίας του φορέα της επένδυσης µε 

τον/τους συµβούλους, τους µηχανικούς κ.λπ. 

 

Ανεξάρτητα του ποσοστού επί του συνολικού προϋπολογισµού οι δαπάνες συµβούλων για την 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου δεν µπορούν να 

υπερβαίνουν τις € 4.000. 

 

Α/Α ∆απάνης 5: Ενηµέρωση και προβολή 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται ενέργειες προβολής και επικοινωνίας της υιοθέτησης 

πράσινης πολιτικής ή της πιστοποίησης µέσα από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας επιλέξει η 

επιχείρηση (αναβάθµιση - επέκταση ιστοσελίδων, ενηµερωτικά έντυπα σε σχέση µε τις 

υιοθετούµενες πράσινες πολιτικές της επιχείρησης, την περιβαλλοντική διαχείριση, η παραγωγή 

ενηµερωτικού υλικού σε προσβάσιµες µορφές όπως έντυπα µεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις 

Braille, έντυπα easy to read κ.λπ.). 

 

Απαραίτητα παραστατικά για τις δαπάνες αυτές θεωρούνται τα εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης 

ή οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, το ενηµερωτικό υλικό (φυλλάδια, 

κ.λπ.). 

 

∆ιευκρινίζεται ότι οποιεσδήποτε παρεµβάσεις σε κτήρια, χώρους, εγκαταστάσεις για τους 

σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου απαιτούν αλλαγή των εγκεκριµένων, βάσει του Ε.Σ.Λ. της 

τουριστικής µονάδας σχεδίων, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 

Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και να προσκοµιστούν µε την ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειµένου και την υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης. Το ίδιο ισχύει και για 

κάθε άλλη άδεια που απαιτείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου η οποία επίσης θα 

πρέπει να προσκοµιστεί µε την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου και την υποβολή του 

αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης. 
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∆εν είναι επιλέξιµες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου οι εξής δαπάνες: 

• Ο Φ.Π.Α. 

• Οι δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού  

• Οι δαπάνες που πραγµατοποιηθήκαν πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης της 

επενδυτικής πρότασης στην Πράξη. 

• Οι δαπάνες Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν µε την ολοκλήρωση του 

επενδυτικού σχεδίου η κυριότητά τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της 

επένδυσης. 

Σηµειώνεται ότι αν το επιχειρηµατικό σχέδιο περιλαµβάνει δαπάνες των ανωτέρω κατηγοριών 

που αφορούν στην διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ, οι δαπάνες αυτές δεν 

δύναται να µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται ο προϋπολογισµός 

τους.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, η εξόφληση των σχετικών παραστατικών πραγµατοποιείται σύµφωνα 

µε τα εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 

 
 
 
4.3.3. ∆ιάρκεια επενδυτικών σχεδίων 

 

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι είκοσι 

τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του 

επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη. 

Το χρονοδιάγραµµα καθώς και οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν στην 

υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης παρουσιάζονται αναλυτικά 

στο Κεφάλαιο 5. 

 

4.3.4. Προϋπολογισµός επενδυτικών σχεδίων 
 
Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €15.000,00 

και ο µέγιστος προϋπολογισµός µπορεί να ανέρχεται µέχρι του ποσού των €400.000,00, όπως 

προκύπτει από την παράγραφο 4.3.5 που ορίζει τα ποσοστά ενίσχυσης και την ιδιωτική 

συµµετοχή. Επενδυτικά σχέδια που δεν τηρούν τα ανωτέρω ελάχιστα και µέγιστα αποδεκτά 

όρια απορρίπτονται. Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα 

απαιτούµενα όρια δαπανών ανά κατηγορία, όπως αυτά αναλύονται στην παράγραφο 4.3.2.  
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4.3.5. Ύψος ∆ηµόσιας ∆απάνης- ∆ηµόσια Χρηµατοδότηση 
 

Το ύψος της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης  ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισµού 

του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε 

επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων11. 

 

Το υπόλοιπο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού θα καλύπτεται µε ιδιωτική συµµετοχή του 

δικαιούχου της ενίσχυσης. Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από 

δανεισµό. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 

Ιδιωτική συµµετοχή 55% έως 60% 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση 40% έως 45% 

 

Ο ∆ανεισµός (εάν χρησιµοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη µορφή τραπεζικού δανείου ή 

οµολογιακού δανείου εκδιδοµένου σε δηµόσια ή µη εγγραφή, ή δανείου από άλλους 

χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, αποκλειόµενης της µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού. 

Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρω δανείου να γίνεται και µέσω αλληλόχρεου λογαριασµού, 

εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασµό, από την οποία να 

προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την αγορά παγίων, µε σαφή αναφορά των όρων 

σύναψης του δανείου. Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. Σε κάθε 

περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισµό για την κάλυψη του χρηµατοδοτικού 

σχήµατος της επένδυσης, είναι υποχρεωµένη να προσκοµίσει κατά την υλοποίηση του 

προγράµµατος αντίγραφο της σχετικής σύµβασης µε τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις 

εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα µέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού 

 

Σηµειώνεται ότι δύναται να εξεταστεί ο δανεισµός µε την εγγύηση του Ταµείου Εγγυοδοσίας 

Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Εφιστάται η προσοχή των 

ενδιαφεροµένων για την τήρηση του κανόνα de minimis, δηλαδή τη µη υπέρβαση των 

σχετικών ορίων, καθώς η εγγύηση και η επιδότηση δανείου από το Ε.Τ.ΕΑ.Ν (πρώην 

ΤΕΜΠΜΕ), συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων. 

 

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της 

προκαταβολής) σε Τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου που θα  αντιστοιχεί σε 

µέρος ή στο σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της 

επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται 

                                                 
11 Όπως προκύπτει ο πληθυσµός µε τη διοικητική διαίρεση της χώρας σύµφωνα µε το Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 
244/Α/04.12.1997) «Συγκρότηση της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης». 
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απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, για το ισόποσο 

τµήµα του βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι 

υποχρεωµένος να αναγγείλει την εκχώρηση και να προσκοµίζει τα εκχωρητήρια έγγραφα, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 95 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247),όπως ισχύει. ∆εν 

είναι επιλέξιµες οι δαπάνες τόκων, προµηθειών και λοιπών εξόδων. 

 

 

4.4. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.  

 

4.4.1. Υποβολή προτάσεων 
 

Η υποβολή των προτάσεων και η αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταίρους 

του ΕΦΕΠΑΕ, µε βάση την περιφερειακή αρµοδιότητα του καθενός καθώς και στα 

συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς12. 

 

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη 

διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα που 

παρέχει το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 20η ∆εκεµβρίου 2010 και µέχρι την 31η 

Μαρτίου του 2011, µέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσµία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως 

καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. 

 

Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά 

την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων. 

 

Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

τα βρίσκουν στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, καθώς και στους παρακάτω 

διαδικτυακούς τόπους: 

• του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, (www.yppo.gr, www.visitgreece.gr), 

• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), 

• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), 

• του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και  

• των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόµενων µε τον 

ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυµάτων και Φορέων. 

 

                                                 
12 Η λίστα µε τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ παρατίθεται στο Παράρτηµα 7. 
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Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Προτάσεις που δεν έχουν 

υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής µέσω του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος που παρέχει το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο µαζί 

µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 4.4.2 του 

παρόντος Οδηγού, αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας. 

 

Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά, είτε ιδιοχείρως, είτε 

ταχυδροµικώς, είτε µε ταχυµεταφορά, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

του εντύπου. 

 

Στην περίπτωση υποβολής του φυσικού φακέλου ιδιοχείρως, αυτός θα πρωτοκολλείται , κατά 

την παραλαβή του, ως εισερχόµενο έγγραφο στο κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους 

εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου θεωρείται αποδεικτικό 

στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής.  

 

Στην περίπτωση αποστολής ταχυδροµικώς ή µε ταχυµεταφορά, ως ηµεροµηνία υποβολής 

θεωρείται η ηµεροµηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδροµείου (ΕΛΤΑ - 

συστηµένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυµεταφοράς, η οποία θα  

πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυµεταφοράς 

θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εµπρόθεσµης υποβολής.  

 

Προτάσεις που θα αποσταλούν µετά τις ανωτέρω οριζόµενες προθεσµίες θεωρούνται 

εκπρόθεσµες και δεν αξιολογούνται. 

 

Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει: 

o Η ηλεκτρονική υποβολή να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

των προτάσεων. 

o Να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας, 

µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται. 

Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ » 

 
 Επωνυµία Επιχείρησης «……………………………………………………………» 
 
 Κωδικός Πρότασης(1) : «………………….» 
 
 Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής (2)«……………………………………..» 
 
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):…………………………………….. 
(1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής. 
(2) Είναι η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής που παράγεται από το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής. 
 

 
4.4.2. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

 

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 εξής13: 

i. Φωτοαντίγραφα ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης της χρήσης του έτους 2009, 

µόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.  

ii. 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 2009. 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.  

iii. Φωτοαντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης µε τις τροποποιήσεις του, για 

όσες επιχειρήσεις προβλέπεται. 

iv. 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 2009. 

v.  Φωτοαντίγραφο Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ όπως ορίζεται 

µε το άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 καθώς και των λοιπών προβλεπόµενων αδειών που 

απαιτούνται14 (π.χ. άδειες καταστηµάτων και εγκαταστάσεων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος).  

vi. Βεβαίωση Έναρξης ∆ραστηριότητας από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

                                                 
13 Τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών δεν χρειάζεται να είναι επικυρωµένα. 
14 Τα τουριστικά καταλύµατα που έχουν υποβάλει την προβλεπόµενη Αίτηση Λειτουργικής Τακτοποίησης. 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 Ε.Σ.Λ. µε το σύνολο της 
δυναµικότητας είτε να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να προσκοµίζουν φωτοτυπία 
της Αίτησης Λειτουργικής Τακτοποίησης που έχουν υποβάλλει στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Ε.Ο.Τ. 
Κατά τη λήξη 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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vii. ∆ήλωση µεταβολής εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ , η οποία θα περιλαµβάνει την 

αντιστοίχηση των παλαιών Κωδικών ∆ραστηριότητας µε τους νέους (δηλαδή από ΚΑ∆ 

97 σε ΚΑ∆ 08) καθώς επίσης και οι µεταβολές τους από την 1/1/2009. 

viii. Έκθεση-καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίµων, της 

τυχόν αγοραζόµενης ή πωλούµενης θερµικής ενέργειας, του δυναµικού ΑΠΕ, της 

κατανάλωσης νερού (από δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης) και του όγκου απορριµµάτων του 

έτους 2009. Στην έκθεση θα αποτυπώνεται η υφιστάµενη κατάσταση και θα 

διατυπώνονται / ιεραρχούνται οι δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας, µείωσης 

κατανάλωσης νερού (από δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης) και παραγωγής απορριµµάτων 

ενώ επίσης, θα διατυπώνονται και θα τεκµηριώνονται οι στόχοι της επένδυσης - 

ενεργειακός στόχος και στόχος µείωσης κατανάλωσης νερού (από δηµόσιο δίκτυο 

ύδρευσης). Στην περίπτωση χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα πρέπει 

να τεκµηριώνεται το υφιστάµενο προς εκµετάλλευση ενεργειακό δυναµικό της 

αξιοποιούµενης ΑΠΕ. Στην έκθεση επισυνάπτονται αναλυτικές προσφορές για τον 

εξοπλισµό µε αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων συνοδευόµενες 

από τα σχετικά φυλλάδια και τυχόν απαιτούµενα, από τον παρόντα Οδηγό, 

πιστοποιητικά, για τις δαπάνες των κτιριακών και λοιπών παρεµβάσεων µε σαφή 

περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν, την ανάλυση του κόστους αυτών, τις 

προµετρήσεις και λοιπά στοιχεία τεκµηρίωσης του κόστους, καθώς και προσφορές για 

την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών κτλ. Σε περίπτωση που η επιχείρηση 

πρόκειται να προβεί στην υιοθέτηση συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης θα 

πρέπει να επισυνάπτονται προσφορές για την εκπόνηση της µελέτης και την 

εγκατάσταση του συστήµατος για την απόκτηση συστηµάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (ISO 14001, Ecolabel, EMAS κ.λπ.) καθώς και προσφορές πιστοποίησης 

από διαπιστευµένους φορείς για την απόκτηση πιστοποιητικών συστηµάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πρόκειται να προβεί 

στην υλοποίηση ενεργειών ενηµέρωσης και προβολής θα πρέπει να επισυνάπτονται 

αναλυτικές προσφορές για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών. 

ix. Φωτοαντίγραφα λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (∆ΕΗ), κατανάλωσης 

νερού (∆ΕΥΑ κ.λπ.)., τιµολόγια αγοράς ή πώλησης θερµικής ενέργειας, λογαριασµοί 

φυσικού αερίου ή τιµολόγια αγοράς πετρελαίου ή / και τιµολόγια αγοράς υγραερίου, 

που περιλαµβάνουν το χρονικό διάστηµα από 01.01.2009 έως και 31.12.2009. 

x. Βεβαίωση από τον ∆ήµο όπου υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο, στην οποία θα 

αναφέρεται ο πληθυσµός (αφορά µόνο στα επενδυτικά σχέδια µε τόπο υλοποίησης 

νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων). 

xi.  ∆ύο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις Ν. 1599/8615 µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης για τα παρακάτω: 

                                                 
15 Τα υποδείγµατα των δηλώσεων αυτών παρατίθενται στα Παραρτήµατα 8 και 9 αντίστοιχα. 
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A. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού δεν έχει χρηµατοδοτηθεί, 

ενταχθεί, ή υποβληθεί προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που 

χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

• ∆εν έγινε έναρξη του έργου πριν από την ηµεροµηνία Προκήρυξης της Πράξης.  

• Έλαβε σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού της Πράξης καθώς και των 

συνοδευτικών εντύπων. 

• Αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο ή εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις 

αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές. 

• Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 

και δεν αποτελεί προβληµατική επιχείρηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Παράρτηµα 4 «Απόσπασµα των Κατευθυντήριων Γραµµών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής - Ορισµός Προβληµατικής Επιχείρησης (2004/C/244/02)». 

• ∆εν εκκρεµεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, µέρους ή όλου, 

χορηγηθείσας ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

οποίου αυτή χορηγήθηκε καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής. 

• Όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, όλα τα αναγραφόµενα στοιχεία 

στην έντυπη µορφή καθώς και όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι αληθή και 

ακριβή. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δηλώσει ψευδή στοιχεία, θα είναι 

υποχρεωµένη να επιστρέψει εντόκως, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το 

σύνολο της χρηµατοδότησης που έχει λάβει. 

• Η επιχείρηση γνωρίζει ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο παύσει τη λειτουργία του 

καταλύµατος της πριν την πάροδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την 

ολοκλήρωση της επένδυσης, υποχρεούται σε έντοκη επιστροφή της ενίσχυσης, που 

έλαβε στο πλαίσιο της Πράξης. 

• Η υπάρχουσα δυναµικότητα είναι ίδια µε αυτή που καλύπτεται µε Ε.Σ.Λ. του Ε.Ο.Τ 

(µε την επιφύλαξη της υποσηµείωσης 13).. 

• Το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την 

απόκτηση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας, για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση 

ανανέωσης (πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της 

εγκατάστασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπου αυτή απαιτείται, βεβαίωση 

καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος), βρίσκονται σε ισχύ.  

(Σε περίπτωση που κάποιο από τα δικαιολογητικά αυτά δε βρίσκεται σε ισχύ κατά 

την υποβολή της πρότασης, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφο 

της αίτησης ανανέωσης του εν λόγω πιστοποιητικού που θα 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 
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επιχείρηση οφείλει να το προσκοµίσει άµεσα και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την 

υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης).  

• Όλες οι άδειες ή/και σήµατα λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος, των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, καθώς και των 

λοιπών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός της τουριστικής µονάδας, 

βρίσκονται σε ισχύ. 

(Σε περίπτωση που κάποια από τις εν λόγω άδειες ή/και σήµατα δε βρίσκεται σε ισχύ 

κατά την υποβολή της πρότασης, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκοµίσει 

αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης που θα έχει υποβληθεί στην καθ’ ύλην αρµόδια 

υπηρεσία, όχι αργότερα από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της 

πρότασης. Με τη χορήγηση της άδειας η επιχείρηση οφείλει να το προσκοµίσει 

άµεσα και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης 

της επένδυσης). 

• Η επιχείρηση διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές για την άρση των εµποδίων 

πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) ή δεσµεύεται για την υλοποίηση των 

απαραίτητων υποδοµών πρόσβασης οι οποίες περιλαµβάνονται στο προτεινόµενο 

επενδυτικό σχέδιο µέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης (σε περίπτωση που δε 

διαθέτει τις σχετικές υποδοµές και η πρόταση ενταχθεί στην Πράξη).  

Ως υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές 

υποδοµές και εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες 

και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης ή/και 

εξυπηρέτησης κ.λπ.). Σε περίπτωση δε, που η επιχείρηση απασχολεί υπάλληλο µε 

αναπηρία στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός 

αυτό και ο δικαιούχος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει προβεί σε «εύλογες 

προσαρµογές» του εργασιακού χώρου, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Ν.3304/2005 

(ΦΕΚ 16/Α). 

• Οι εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης (εστιατορίων και µπαρ) εντός της 

τουριστικής µονάδας, λειτουργούν νόµιµα, έχουν το ίδιο Α.Φ.Μ. µε την αιτούσα 

επιχείρηση και δεν τελούν υπό καθεστώς σύµβασης µίσθωσης ή παραχώρησης. 

• Ο φορέας της επένδυσης είναι ήδη / ή όχι αυτοπαραγωγός σύµφωνα µε το 

Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006) και το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010), 

όπως ισχύουν. 

• Η επιχείρηση διαθέτει / ή δε διαθέτει σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. (Σε 

περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

προσκοµίζει φωτοαντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού µαζί µε τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά (φάκελος δικαιολογητικών). 

• Σε περίπτωση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου και κατά την υποβολή του 

αιτήµατος ολοκλήρωσης της επένδυσης, η επιχείρηση δεσµεύεται να προσκοµίσει 
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µισθωτήριο συµβόλαιο που να καλύπτει χρονικά κατ’ ελάχιστον πέντε έτη από την 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που αναφέρεται στην απόφαση ένταξης 

(ισχύει µόνο για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε χώρο/εγκατάσταση µε σύµβαση 

µίσθωσης) ή τους τίτλους ιδιοκτησίας.. 

• Σε περίπτωση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, η επιχείρηση δεσµεύεται να 

διατηρήσει σταθερό τον αριθµό των απασχολούµενων, στις επιλέξιµες 

δραστηριότητες (Κ.Α.∆) της, υπολογιζόµενο σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας µέχρι και 

δύο έτη µετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. 

• Σε περίπτωση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου συµφωνεί στην δηµοσίευση της 

επωνυµίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά 

(τουλάχιστον στις ιστοσελίδες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του ΕΣΠΑ 

www.espa.gr και του ΕΠΑΕ, www.antagonistikotita.gr ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα 

µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 

• Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή της δικαιούχου επιχείρησης 

µετά την ένταξη του έργου το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει 

εντόκως τη ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση. 

 

B. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι: 

Β.1: 

• Η αιτούσα λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση ή 

• Η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία οικονοµική µονάδα (οντότητα)» από 

κοινού µε άλλες επιχειρήσεις.16 (Στην έννοια της «ενιαίας οικονοµικής 

µονάδας» περιλαµβάνονται και οι συνδεδεµένες και οι συνεργαζόµενες      

(εφόσον αυτές συγκεντρώνουν ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά 

που αναφέρονται στα σηµεία 9-23 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για 

θέµατα ∆ικαιοδοσίας βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) Αριθµ. 139/2004 του 

Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ των επιχειρήσεων  ΕΕ 

C 95,16.04.2008) µε την αιτούσα επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο 

Παράρτηµα 5 του παρόντος). Στην περίπτωση αυτή συµπληρώνεται 

υποχρεωτικά ο παρακάτω Πίνακας: 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Σχετικά µε την έννοια της ενιαίας οικονοµικής µονάδας (οντότητας) βλ. τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα 3 
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Πίνακας 4: Επιχειρήσεις µε τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία 
οικονοµική µονάδα». 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΩΣ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α  

(συµπεριλαµβάνονται οι 
συνδεδεµένες και συνεργαζόµενες 
µε την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Α.Φ.Μ. ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ Η ΑΙΤΟΥΣΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ 

ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ 

ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α (ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Β.2: 

• Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που 

λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια 

περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 

επιχειρήσεις),17 έχουν λάβει κατά την τελευταία τριετία από την ηµεροµηνία 

υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de minimis. 

 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του 

καθεστώτος de minimis (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην 

υπεύθυνη δήλωση. 

 

 

Πίνακας 5: Πίνακας Επιχορηγήσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis). 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis  ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως 

ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 
επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση από το/την 
οποίο/α 
χρηµατοδοτήθηκε η 
επιχείρηση την 
τελευταία τριετία 
(από 1/1/2008 και 
µετά) και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθµός 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης 

Ηµ/νία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης 

Ποσό 
δηµόσιας 
χρηµατοδότη
σης που 
αναγράφεται 
στην 
Απόφαση 
Ένταξης. 

Ποσό 
∆ηµόσιας 
Χρηµατοδότη
σης που έχει 
καταβληθεί 
πραγµατικά 
στην 
επιχείρηση. 

Ηµ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 
χρηµατοδότη
σης. 

Επωνυµία 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

        

                                                 
17 Ο ορισµός των συνεργαζόµενων και συνδεδεµένων επιχειρήσεων παρατίθεται στο Παράρτηµα 5.Στην περίπτωση των 
συνεργαζόµενων αυτές θα δηλώνονται εφόσον συγκεντρώνουν ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα   
σηµεία 9-23 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για θέµατα ∆ικαιοδοσίας βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) ΑΡΙΘΜ. 139/2004 του 
Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ των επιχειρήσεων  ΕΕ C 95,16.04.2008   
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Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία 

έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του έργου. Κατά συνέπεια ως καταληκτική 

ηµεροµηνία της τριετίας θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης 

του σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος 

λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των ανωτέρω αποφάσεων. 

 

Β.3: 

• Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που η αιτούσα, καθώς 

και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα 

(στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι συνεργαζόµενες µε την 

αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν λάβει βάσει οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος 

 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει 

οιουδήποτε άλλου καθεστώτος που δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος 

σηµασίας (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες 

επιλέξιµες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.. Στην 

περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη 

δήλωση. 

 

Πίνακας 6: Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) 
καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ. 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 
οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση από το/την 
οποίο/α 
χρηµατοδοτήθηκε η 
επιχείρηση την 
τελευταία τριετία (από 
1/1/2008 και µετά) και 
φορέας χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθµός και 
ηµεροµηνία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
ένταξης / 
υπαγωγής. 

Ίδιες 
δαπάνες που 
απετέλεσαν 
αντικείµενο 
ενίσχυσης 
δυνάµει 
άλλου 
καθεστώτος 

Ποσό 
δηµόσιας 
χρηµατοδότησ
ης που 
αναγράφεται 
στην 
Απόφαση 
Ένταξης/υπαγ
ωγής. 

Ποσό 
∆ηµόσιας 
Χρηµατοδότησ
ης που έχει 
καταβληθεί 
πραγµατικά 
στην 
επιχείρηση. 

Ηµ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 
χρηµατοδότησ
ης. 

Επωνυµία 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

        

        

        

        

        

        

        

         

        



ΒΕΑ8ΟΟ-Φ9Ξ 

 42 

 

Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία 

έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής του έργου. 

 

Β.4: 

• Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συµπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η 

οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην 

έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες και οι συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 

επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος 

de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις 

ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

 

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν συµπεριληφθεί σε 

επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση, καθώς και από τις επιχειρήσεις 

που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες 

και οι συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης18, βάσει 

καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες 

δαπάνες (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, ηµεροµηνία υποβολής αίτησης, αιτούµενη επιχορήγηση). 

 

Πίνακας 7: Πίνακας αιτούµενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης 
ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή 
οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΕΝΤΑΞΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ DE 
MINIMIS ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΑΠΑΝΗ Ή ΟΠΟIOΥ∆ΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ. 
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως 

ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 
επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση στο οποίο/α 
η επιχείρηση  έχει 
υποβάλλει πρόταση 
και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης 

Ηµ/νία Υποβολής 
επενδυτικής 
πρότασης  

Ποσό αιτούµενης 
δηµόσιας 
χρηµατοδότησης  

Επωνυµία ∆ικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ ∆ικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

                                                 
18 Στο «στάδιο ένταξης» θεωρείται δεδοµένο ότι η επενδυτική πρόταση έχει αξιολογηθεί θετικά και εγκριθεί για 
χρηµατοδότηση από το οικείο πρόγραµµα, αλλά δεν έχει ακόµη εκδοθεί η σχετική απόφαση ένταξης.  
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• Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή της µετά την ένταξη του 

έργου το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει εντόκως τη ληφθείσα 

δηµόσια χρηµατοδότηση. 

 

xii) 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. 

 

xiii) σε περίπτωση που ο φορέας ή οι 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 ( εάν πρόκειται για Α.Ε ), ή Καταστατικού της εν λόγω 

επιχείρησης (εάν πρόκειται για Ο.Ε ) ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναµου εγγράφου  που να  

αποδεικνύει τη συµµετοχή αυτή. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου  

Τουρισµού και ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η διασταύρωση και ο έλεγχος της ακρίβειας των 

υποβαλλόµενων στοιχείων σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή µετά την υποβολή της πρότασης και 

µέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. 

 

4.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 

Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων περιλαµβάνει τα εξής στάδια:  

 

− Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τυπικών προϋποθέσεων (4.5.1). 

− Αξιολόγηση – Βαθµολόγηση προτάσεων (Παράγραφος 4.5.2). 

− Σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της 

(Παράγραφος 4.5.3).  

− Ειδοποίηση επιχειρήσεων για τα τελικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης (έγκριση / 

απόρριψη πρότασης).  

− Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ένταξης (για τις πράξεις που εντάσσονται στην 

Πράξη). 

 

4.5.1. Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τυπικών προϋποθέσεων 
 

Σε αυτό το στάδιο ελέγχεται η επιλεξιµότητα του υποβάλλοντος την πρόταση µε βάση τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 4.2 του παρόντος Οδηγού που αφορούν στην ικανοποίηση των 
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τυπικών προϋποθέσεων για τη συµµετοχή στην Πράξη. Ο έλεγχος των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών των υποβαλλόµενων προτάσεων και της ικανοποίησης των τυπικών 

προϋποθέσεων, διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.  

 

Ο έλεγχος δικαιολογητικών γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ και οι όποιες εκκρεµότητες δύναται να 

αποσταλούν εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του ΕΦΕΠΑΕ. Σε 

περίπτωση µη προσκόµισης των στοιχείων που ζητούνται, οποιαδήποτε έλλειψη 

δικαιολογητικού, που δεν επιτρέπει την εξαγωγή συµπεράσµατος για την τήρηση των 

προϋποθέσεων συµµετοχής στη Πράξη, επιφέρει τη µη αξιολόγηση του προτεινόµενου 

έργου. Σε περίπτωση που µία πρόταση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του Οδηγού δεν 

προχωρά σε περαιτέρω στάδιο αξιολόγησης.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας ο ΕΦΕΠΑΕ προωθεί στην αρµόδια Επιτροπή 

της παραγράφου 4.5.3 κατωτέρω, αφενός Πίνακα των προτάσεων που πληρούν τους όρους 

πληρότητας και τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής του παρόντος Οδηγού, αφετέρου Πίνακα 

των προτάσεων οι οποίες δεν πληρούν τους ως άνω όρους, προσκοµίζοντας όλα τα σχετικά 

στοιχεία τεκµηρίωσης. Η Επιτροπή επικυρώνει µε σχετικό πρακτικό της τους ως άνω Πίνακες 

και προωθεί τις επιλέξιµες προς βαθµολόγηση προτάσεις για αξιολόγηση. 

 
 
4.5.2. Αξιολογητές –Μητρώο Αξιολογητών 

 
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόµενων προτάσεων διενεργούνται από έναν (1) αξιολογητή, ο 

οποίος προέρχεται από το Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ που καταρτίζεται µετά από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εγκρίνεται από την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση 

διασφαλίζεται ότι ο αξιολογητής δεν ταυτίζεται µε κανένα δυνητικό δικαιούχο ή πάροχο 

συµβουλευτικής υπηρεσίας κανενός επενδυτικού σχεδίου που έχει υποβληθεί στην Πράξη. 

Η διαδικασία αξιολόγησης δύναται να περιλαµβάνει και επόπτες αξιολόγησης οι οποίοι 

ορίζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ µε αντικείµενο την ορθή τήρηση της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 

4.5.3. Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης  
 
Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας της Πράξης, δηµιουργείται Κεντρική Επιτροπή 

Αξιολόγησης και Παρακολούθησης η οποία είναι 5µελής και ορίζεται µε σχετική απόφαση του 

Υπουργού  Τουρισµού. Στην Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης συµµετέχει 

ως µέλος ο ΕΦΕΠΑΕ. Για τις ανάγκες της Πράξης δύναται να ορίζονται επιπρόσθετες Κεντρικές 

Επιτροπές Αξιολόγησης µε τις ίδιες αρµοδιότητες για την εξέταση των προτάσεων.  

 

Χωρίς δικαίωµα ψήφου µπορεί να συµµετάσχει στην Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και 

Παρακολούθησης και αρµόδιο στέλεχος από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥ∆ 
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ΕΠΑΕ). Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης έχει την ευθύνη της 

γνωµοδότησης επί όλων των υποβαλλόµενων προτάσεων, µετά την αξιολόγησή τους από τους 

αξιολογητές. Οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής πρέπει να αφορούν στο σύνολο της πρότασης 

και να είναι επαρκώς αιτιολογηµένες 

Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

o Γνωµοδοτεί για την οριστικοποίηση των προτάσεων που θα προχωρήσουν στο στάδιο 

αξιολόγησης.  

o Μεριµνά για κάθε ενέργεια που απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και εποπτείας της 

διαδικασίας Αξιολόγησης. 

o Αξιολογεί τις προτάσεις ως προς την εγκυρότητά τους µετά το στάδιο της αξιολόγησης 

έχοντας τη δυνατότητα τεκµηριωµένης απόρριψης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

δεν πληρείται κάποια από τις αναγκαίες προϋποθέσεις συµµετοχής. 

o Εξετάζει τις προτάσεις που έχουν απορριφθεί στο προηγούµενο στάδιο και διατυπώνει 

αιτιολογηµένη γνώµη περί επαναξιολόγησης, στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει 

διαπιστωθεί προφανές λάθος.  

o Αποφαίνεται επί των ενστάσεων που υποβάλλονται στον ΕΦΕΠΑΕ και διατυπώνει 

αιτιολογηµένη γνώµη στις περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται αµφισβητήσεις. 

o Οριστικοποιεί τον προϋπολογισµό και τη βαθµολογία των προτάσεων. 
o Εξετάζει αιτήµατα τροποποίησης, ολοκλήρωσης, απένταξης και γενικότερα θέµατα που 

έχουν να κάνουν  µε την υλοποίηση, την παραλαβή και την ολοκλήρωση των πράξεων, 

κατόπιν εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ.  

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι 

αρµοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης. 

Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να 

συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα µέλη της τα οποία έχουν 

δικαίωµα ψήφου.  

 
4.5.4. ∆ιάρκεια διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Η διαδικασία αξιολόγησης – γνωµοδότησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 

τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του πρακτικού επικύρωσης των 

Πινάκων της παραγράφου 4.5.1 στον ΕΦΕΠΑΕ. Υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου είναι 

δυνατό να υπάρξει µόνο µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού και µόνο για προβλήµατα τα 

οποία ο ΕΦΕΠΑΕ βρίσκεται σε αντικειµενική αδυναµία να επιλύσει. Η συνολική διάρκεια της 

διαδικασίας αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένου και του προκαταρκτικού σταδίου του ελέγχου 

των δικαιολογητικών συµµετοχής και τυπικών προϋποθέσεων (παράγραφος 4.5.1 ανωτέρω), 

δεν µπορεί να υπερβεί, σε καµία περίπτωση, τις εξήντα (60) εργάσιµες ηµέρες. 
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Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας εκδίδεται από τον Υπουργό  Τουρισµού η απόφαση 

ένταξης στην Πράξη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4.6 κατωτέρω. 

 
 
4.5.5. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προτάσεων 

 

Οι υποβληθείσες προτάσεις που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις εξετάζονται και 

βαθµολογούνται από τους αξιολογητές σύµφωνα µε τα κριτήρια του παρόντος οδηγού όπως 

αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 4.5.6. Κάθε πρόταση αξιολογείται από έναν (1) 

αξιολογητή και βαθµολογείται µε βάση τα κριτήρια του παρόντος οδηγού.  

 

Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής: 

 

� Οι προτάσεις που προωθούνται προς αξιολόγηση ανατίθενται προς εξέταση στους 

αξιολογητές µε κλήρωση που γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

� Κάθε κλήρωση για χρέωση πρότασης σε αξιολογητή, λαµβάνει χώρα, είτε µέσω 

αυτόµατης κλήρωσης που διενεργείται από το σύστηµα, είτε-σε περίπτωση 

αντικειµενικής αδυναµίας του τελευταίου-µέσω κλήρωσης που διενεργείται από τους 

υπεύθυνους της διαδικασίας, και σε κάθε περίπτωση τη στιγµή της διενέργειας της 

αξιολόγησης. Κανένα εµπλεκόµενο µέλος δε γνωρίζει εκ των προτέρων το φυσικό 

πρόσωπο που θα αναλάβει την αξιολόγηση. 

� Κάθε πρόταση αξιολογείται από έναν (1) αξιολογητή. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται σε 

ειδικούς, ελεγχόµενους χώρους που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό και η όλη 

διαδικασία θα εποπτεύεται από αρµόδιους επόπτες.  

� Από τη στιγµή της χρέωσης µιας πρότασης, έως και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

δεν είναι επιτρεπτή η έξοδος από τους προβλεπόµενους χώρους, η χρήση κινητών 

τηλεφώνων και η οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή µε άλλα πρόσωπα. Σε 

περίπτωση αναγκαστικής διακοπής της αξιολόγησης, ακυρώνεται η σχετική διαδικασία 

και η πρόταση δροµολογείται προς νέα χρέωση. 

� Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που τηρούν λογιστικά βιβλία πρέπει να 

συγκεντρώνουν βαθµολογία 50 µονάδων κατ’ ελάχιστον προκειµένου να µπορούν να 

υπαχθούν στην Πράξη. Για τις επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην τήρηση 

λογιστικών βιβλίων απαιτείται η συγκέντρωση βαθµολογίας 55 µονάδων κατ’ ελάχιστον 

για να µπορούν να υπαχθούν στην Πράξη. 

� Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων επενδυτικών σχεδίων εξετάζεται η 

εξάντληση ή µη του προϋπολογισµού στην Περιφέρεια όπου υπάγεται η εκάστοτε 

επιχείρηση. ∆ευτερευόντως εξετάζεται η βαθµολογία που συγκέντρωσε το επενδυτικό 

σχέδιο στις κατηγορίες 1 και 2 (κριτήρια αξιολόγησης Β1 έως Β3 του Πίνακα 5) και 
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προκρίνονται κατά σειρά τα επενδυτικά σχέδια µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία. Η 

βαθµολογία στρογγυλοποιείται έως το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων από τους αξιολογητές οι 

αξιολογηθείσες προτάσεις εισάγονται στην Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και 

Παρακολούθησης για εξέταση.  

 

Συγκεκριµένα για κάθε πρόταση αναφέρεται: 

 

− Ο βαθµός του αξιολογητή.  

− Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός από τον αξιολογητή.  

Η τελική βαθµολογία και ο προϋπολογισµός της κάθε πρότασης οριστικοποιούνται από την 

Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης κατόπιν παρουσίασης της αξιολόγησης 

της πρότασης από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Σε κάθε περίπτωση η αρµόδια Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης είναι 

υπεύθυνη για την οριστικοποίηση του τελικού διαµορφωµένου προϋπολογισµού της πρότασης 

αιτιολογώντας µε σχετική τεκµηρίωση τυχόν περικοπές σε σχέση µε τον υποβαλλόµενο 

προϋπολογισµό της πρότασης. 

 

Τα αποτελέσµατα των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 

καταγράφονται στα σχετικά πρακτικά που υποβάλλονται στον Υπουργό  Τουρισµού για την 

έκδοση της απόφασης ένταξης. 

 
 
4.5.6. Κριτήρια αξιολόγησης - Βαθµολογία προτάσεων - Κατάταξη προτάσεων 

 

Για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη 

λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια του παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 8: Κριτήρια αξιολόγησης και βαθµολογία 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Βαθµολογία 

επιχειρήσεων που δεν 

υποχρεούνται στην 

τήρηση λογιστικών 

βιβλίων.  

Βαθµολογία 

επιχειρήσεων που 

τηρούν λογιστικά 

βιβλία. 

Α Βιωσιµότητα επιχείρησης. 0 20 

 ∆είκτης   
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Α1 Περιθώριο Κέρδους (Κ). 19  11 

Α2 Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων (ΚΕΚ)19  9 

Β Εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας και 

περιβαλλοντικά κριτήρια.   

63 49 

 ∆είκτης   

Β1 Εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας (ΕΠΕ %)  20 15 

Β2 Μείωση κατανάλωσης νερού (από δηµόσιο δίκτυο 

ύδρευσης) (ΜΚΝ %) 

15 12 

Β3 Μείωση έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (ΜΕ∆Α %) 15 12 

Β4 Μείωση όγκου απορριµµάτων/αποβλήτων (ΜΟΑΑ)  13 10 

Γ Ανάπτυξη περιβαλλοντικών προτύπων και 

συστηµάτων.  

22 22 

 ∆είκτης   

Γ1 Πιστοποίηση µε ISO 14001 ή EMAS ή Easy EMAS 

και µε Ecolabel. 

22 22 

Γ2 Πιστοποίηση µόνο µε EMAS / Easy EMAS. 18 18 

Γ3 Πιστοποίηση µόνο µε ISO 14001 ή Ecolabel. 16 16 

Γ4 Άλλο σύστηµα συστήµατος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και πιστοποίηση 

5 5 

Γ5 Μη ανάπτυξη συστήµατος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και πιστοποίηση 

0 0 

∆ Αξιολόγηση «χαρακτήρα» επένδυσης και 

τεκµηρίωση επένδυσης.  

15 9 

 ∆είκτης   

∆1 Αρτιότητα και πληρότητα του τεχνικού σχεδιασµού 

της πρότασης σε σχέση µε την προτεινόµενη 

µεθοδολογία, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

5 3 

Βαθµολογία επιχειρήσεων 

που δεν τηρούν λογιστικά 

βιβλία. 

Πολύ καλή: 5 

Μέτρια: 3 

Ελλιπής: 0 

Βαθµολογία 

επιχειρήσεων που 

τηρούν λογιστικά βιβλία. 

Πολύ καλή: 3 

Μέτρια: 1 

Ελλιπής: 0 

∆2 Τεκµηρίωση του συνολικού προϋπολογισµού και 

ανάλυση του συνολικού προϋπολογισµού ανά 

κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών. 

5 3 

Βαθµολογία επιχειρήσεων 

που δεν τηρούν λογιστικά 

βιβλία. 

Πολύ καλή: 5 

Μέτρια: 3 

Ελλιπής: 0 

Βαθµολογία 

επιχειρήσεων που 

τηρούν λογιστικά βιβλία. 

Πολύ καλή: 3 

Μέτρια: 1 

Ελλιπής: 0 

∆3 Βαθµός κάλυψης των αναγκών του φορέα της 5 3 

                                                 
19 & 19 Στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εξετάζονται τα αποτελέσµατα εις νέον για 
τον υπολογισµό του παρόντος κριτηρίου. 
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επένδυσης σε σχέση µε την προτεινόµενη επένδυση 

και τους στόχους της Πράξης. 

Βαθµολογία επιχειρήσεων 

που δεν τηρούν λογιστικά 

βιβλία. 

Πολύ καλή: 5 

Μέτρια: 3 

Ελλιπής: 0 

Βαθµολογία 

επιχειρήσεων που 

τηρούν λογιστικά βιβλία. 

Πολύ καλή: 3 

Μέτρια: 1 

Ελλιπής: 0 

 

Ο τρόπος υπολογισµού και βαθµολόγησης των ανωτέρω κριτηρίων (Α, Β, Γ, ∆) παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτηµα 10.  

 

Η Τελική Βαθµολογία της κάθε πρότασης για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ 

κατηγορίας  προκύπτει από το άθροισµα των 4 οµάδων κριτηρίων, δηλαδή:   ΤΒ = Α + Β 

+ Γ + ∆ ενώ για τις επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων η τελική 

βαθµολογία προκύπτει από το άθροισµα των 3 οµάδων κριτηρίων, δηλαδή: ΤΒ = Β + Γ + 

∆. 

 

4.6. ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 
 
Μετά τη διαδικασία της Παραγράφου 4.5 συνάγεται η τελική βαθµολογία των προτάσεων και 

συντάσσεται από τον ΕΦΕΠΑΕ τελικός πίνακας µε τις επιλέξιµες και τις µη επιλέξιµες προς 

ένταξη επιχειρήσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Ο πίνακας υποβάλλεται στην Κεντρική 

Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης η οποία και τον οριστικοποιεί µε σχετικό 

πρακτικό. Ακολούθως, ο πίνακας δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά και κοινοποιείται σε όλους τους 

υποψήφιους δικαιούχους µε κάθε πρόσφορο µέσο (ταχυδροµική αποστολή, ταχυµεταφορά, 

τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ.). Ακολούθως, ο ανωτέρω πίνακας υποβάλλεται 

µαζί µε τα σχετικά πρακτικά για την έκδοση της απόφασης ένταξης στον Υπουργό Τουρισµού. 

Η σχετική απόφαση δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία έκδοσης 

της απόφασης ένταξης δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης στο δικαιούχο (εφ’ όσον ο 

τελευταίος προσκοµίσει εντός της προθεσµίας αυτής τα τυχόν απαιτούµενα δικαιολογητικά). Ως 

ηµεροµηνία κοινοποίησης λογίζεται η εποµένη της ηµεροµηνίας αποστολής του τελικού πίνακα 

των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης στους υποψήφιους δικαιούχους. Οι επιχειρήσεις που δεν 

εντάσσονται στο πρόγραµµα ενηµερώνονται εγγράφως από τον ΕΦΕΠΑΕ εντός είκοσι (20) 

ηµερών από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης. Στην ενηµέρωση θα 

περιλαµβάνεται και ο λόγος της απόρριψής τους. 
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Η απόφαση ένταξης εµπεριέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τους όρους για την 

ορθή εκτέλεση και παραλαβή του έργου, τις υποχρεώσεις της επιχείρησης και τους στόχους 

που πρέπει να επιτύχει. 

 

Οι επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήµατα χρηµατοδότησης εγκριθούν, συµφωνούν πως η 

έγκριση χρηµατοδότησης συνεπάγεται δηµοσίευση της επωνυµίας της επιχείρησης, του τίτλου 

της πράξης και του ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που 

δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στις ιστοσελίδες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του 

ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΠΑΕ, www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλον τρόπο, σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, όπως δηλώνουν 

υπεύθυνα σύµφωνα µε την Παράγραφο 4.4.2. του παρόντος Οδηγού. 

 

5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 
 
5.1. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

Με την έκδοση της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να υλοποιείται από 

το δικαιούχο το εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, ο οποίος µεριµνά ώστε να ολοκληρωθούν στο 

σύνολό τους επιτυχώς όλες οι προβλεπόµενες ενέργειες όπως αναλύονται περαιτέρω στον 

παρόντα Οδηγό. 

 

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία 

παράδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης και θεωρείται ολοκληρωµένο εφόσον 

πιστοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενό του από τα αρµόδια όργανα ελέγχου 

(ΕΦΕΠΑΕ) και εγκριθούν οι υλοποιηθείσες δαπάνες (οικονοµική πιστοποίηση).  

Η τήρηση της παραπάνω προθεσµίας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση διακοπής ή 

καθυστέρησης των εργασιών για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 

εγκεκριµένης πράξης, η προθεσµία ολοκλήρωσης της επένδυσης µπορεί να παραταθεί, κατόπιν 

αιτιολογηµένου αιτήµατος από τη δικαιούχο επιχείρηση και αντίστοιχης έγκρισης (Παράγραφος 

5.4 του παρόντος Οδηγού).  

 

Σε περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση δεν καταφέρει να τηρήσει τις ανωτέρω χρονικές 

προθεσµίες χωρίς προηγούµενο αίτηµα  παράτασης ολοκλήρωσης της επένδυσης  σύµφωνα 

µε  τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5.4 του οδηγού της πράξης  απεντάσσεται από την 

Πράξη, χάνοντας έτσι το δικαίωµα λήψης της αναλογούσας επιχορήγησης. 
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5.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

Μόλις µια επιχείρηση ενηµερωθεί µε σχετική επιστολή για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου 

της, οφείλει να: 

• µελετήσει τους όρους και τους περιορισµούς της απόφασης ένταξης, 

• ξεκινήσει άµεσα την υλοποίηση του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου, µεριµνώντας για 

την τήρηση των χρονικών προθεσµιών και των όρων συµµετοχής στην Πράξη. 

Οι επιλέξιµες ενέργειες που αποτελούν το φυσικό αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου θα 

καθορίζονται σαφώς στην απόφαση ένταξης και η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να τις 

υλοποιήσει όπως εγκρίθηκαν. 

 
 
5.3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 
Κάθε δικαιούχος επιχείρηση κατά την υλοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού 

σχεδίου πρέπει να συγκεντρώνει επαρκές υλικό (παραστατικά) που να τεκµηριώνουν κάθε 

δαπάνη που περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο και πραγµατοποιήθηκε κατά 

την υλοποίηση της επένδυσης. 

Το ανωτέρω υλικό συνίσταται σε εξοφληµένα τιµολόγια πώλησης ή/και παροχής υπηρεσιών του 

προµηθευτή προς την επιχείρηση, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής, και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο. Οι βασικές αρχές που διέπουν το υλικό 

αυτό αποτυπώνονται ακολούθως: 

• Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυµία και το Α.Φ.Μ. του προµηθευτή, 

να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιµέρους στοιχεία και οι ποσότητες (ή η διάρκεια 

των υπηρεσιών). Ειδικά για τον εξοπλισµό, θα πρέπει να περιγράφεται το αντικείµενο 

των εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του.  

• Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι σαφή και διαχωρίσιµα τα τµήµατα των δαπανών 

που εµπίπτουν στο οικονοµικό αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης, θα πρέπει 

να είναι εµφανείς ή να µπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς Φ.Π.Α. 

• Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται (µε σφραγίδα ή χειρόγραφα) η φράση: 

«Χρηµατοδότηση από τη Πράξη Πράσινος Τουρισµός» 

• Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) σχετικά µε τη λογιστική παρακολούθηση των έργων της. Σε 

περίπτωση που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας απαιτείται η δηµιουργία ξεχωριστής 

λογιστικής µερίδας, έτσι ώστε να προκύπτουν λογιστικά οι δαπάνες που αφορούν την 

ενισχυόµενη επένδυση.  
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• Οι τουριστικές επιχειρήσεις που απαλλασσόταν από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων 

είναι υποχρεωµένες σύµφωνα µε το άρθρο19 του Ν.3842/2010 να τηρούν από 1/7/2010 

τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται στο Κ.Β.Σ. Επισηµαίνεται ότι κατά την 

αποπληρωµή θα προσκοµιστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και παραστατικά που 

προβλέπονται στον οδηγό για τον έλεγχο του οικονοµικού αντικειµένου όπως ισχύει και 

για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

• Η επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί τα στοιχεία του οικονοµικού αντικειµένου κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδροµή ελέγχου (δηλαδή, να είναι σαφής και 

διαχωρίσιµη κάθε δαπάνη για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από πλευράς 

προµηθευτών). 

• Για όλα τα είδη των πραγµατοποιούµενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού 

αντικειµένου θα επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραµµένες περιγραφές και ποσότητες 

στα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια πώλησης/υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών, δελτία αποστολής για εξοπλισµό, συµβάσεις από υπηρεσίες κλπ.). Ως εκ 

τούτου, κατά την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει πάνω σε αυτά να αναγράφονται 

αναλυτικά τα επιµέρους στοιχεία του φυσικού αντικειµένου και οι ποσότητες που 

τιµολογούνται, καθώς επίσης να είναι σε συµφωνία µε τον τρόπο περιγραφής του 

φυσικού αντικειµένου στο αντίστοιχο εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο. 

Επισηµαίνεται ότι η αρχειοθέτηση των παραστατικών θα πρέπει να γίνεται ανά κατηγορία 

δαπάνης και ηµεροµηνία. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των 

δαπανών της επένδυσης πρέπει να τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική µερίδα, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, και για δέκα έτη από την ηµεροµηνία της 

απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και να τίθενται στη διάθεση των αρµόδιων 

οργάνων (Ελληνικών ή οργάνων Ευρωπαϊκής Ένωσης), εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος. 

 
 
 
5.3.1. Εξόφληση δαπανών 

 
Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, πρέπει να ακολουθεί τις 

διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23.04.2010) και µπορεί να γίνει 

ως ακολούθως : 

 

1. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 

φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε 

ΦΠΑ), εξοφλούνται απευθείας στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης 

ή µέσω τραπεζικών λογαριασµών (όπου θα αποδεικνύεται η εξόφλησή τους και µέσω 

του λογαριασµού όψεως της εταιρείας). 
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2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 

φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (µε 

ΦΠΑ), τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές µεταξύ επιτηδευµατιών εξοφλούνται µέσω 

επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και 

του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται µέσω των ιδίων 

λογαριασµών. ∆εν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών µε µετρητά. 

 

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι : 

� Έκδοση τραπεζικής επιταγής από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης 

(δικαιούχου) προς τον προµηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο 

προγενέστερο της συµβατικής ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Για την 

πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) τα σχετικά µε την εκδοθείσα 

τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελµατικών τραπεζικών λογαριασµών 

(extrait) της επιχορηγούµενης επιχείρησης ή/και βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει 

εξοφληθεί (αριθµός επιταγής-ηµεροµηνία-ποσό) (β) φωτοαντίγραφο του σώµατος της 

επιταγής, (γ) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή 

(λογαριασµός 50). 

� Κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του  προµηθευτή, από τον λήπτη της 

ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται τουλάχιστον: (α) 

το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασµό από τον οποίο θα 

φαίνεται ως δικαιούχος του λογαριασµού ο προµηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών 

προς τον λήπτη της Ενίσχυσης (δικαιούχο),  ο καταθέτης – επενδυτής, καθώς και τα 

στοιχεία του εξοφλούµενου παραστατικού, (β) καρτέλα ταµείου (λογαριασµός 38) ή/και 

extrait εταιρικού λογαριασµού από όπου θα διαπιστώνεται η ανάληψη των µετρητών, (γ) 

απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή και (δ) καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

� Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασµό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε 

εταιρικό λογαριασµό του προµηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωµής απαιτείται 

τουλάχιστον: (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για µεταφορά χρηµάτων όπου 

φαίνονται τα στοιχεία των λογαριασµών (β) απόδειξη είσπραξης του προµηθευτή (γ) 

καρτέλα προµηθευτή (λογαριασµός 50). 

� Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από την επιχορηγούµενη επιχείρηση προς τον  

προµηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόµιµα λειτουργούσα στην 

Ελλάδα τράπεζα, µε αντίστοιχη κατάθεση µετρητών στην τράπεζα από την 

επιχορηγούµενη επιχείρηση. Για την πιστοποίηση της πληρωµής αποδεικτικά εκτός των 

άλλων (π.χ. καταθετήριο) αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της 

επιταγής προς τον προµηθευτή, αντίγραφο και φωτοτυπία του σώµατος της αντίστοιχης 

επιταγής. 
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� Είναι δυνατή και η χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική 

κατάθεση) για τις εξοφλήσεις των παραστατικών αρκεί να προσκοµιστεί έντυπο κίνησης 

του τραπεζικού λογαριασµού (extrait) (δύναται να ζητούνται και τα αντίγραφα της 

ηλεκτρονικής συναλλαγής) και συναφή µε τις ως άνω τραπεζικές συναλλαγές 

αποδεικτικά στοιχεία.  

� Οι πληρωµές µε εταιρικές πιστωτικές –χρεωστικές κάρτες αποτελούν αποδεκτό τρόπο 

πληρωµής, αρκεί να έχουν εκδοθεί οι κάρτες στην επωνυµία της επιχείρησης και (σε 

περίπτωση πιστωτικής κάρτας) να έχει εξοφληθεί το σύνολο του µηνιαίου λογαριασµού, 

στον οποίο έχει πραγµατοποιηθεί η πληρωµή που αφορά τιµολόγια του προγράµµατος.  

 

Επισηµαίνεται ότι : 

� ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω 

υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική πληρωµή τιµολογίου, µε σκοπό την 

µετάπτωση σε µικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών). 

� Για τους ανωτέρω τρόπους εξόφλησης δαπανών απαιτούνται οι αντίστοιχες λογιστικές 

εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. 

� Η εξόφληση του µηνιαίου λογαριασµού της πιστωτικής κάρτας πρέπει να αφορά στο 

σύνολο της εκκαθαριζόµενης οφειλής και όχι στην ελάχιστη καταβολή. 

� Σε περίπτωση που για την καταρχήν δαπάνη δινόταν το δικαίωµα εξόφλησης σε 

«∆όσεις µέσω Πιστωτικής Κάρτας» απαιτούνται εξοφληµένοι στο σύνολό τους όχι ο 

πρώτος αλλά τόσοι µηνιαίοι λογαριασµοί όσες ήταν και οι δόσεις που συµφωνήθηκαν. 

� Ως ηµεροµηνία εξόφλησης κάθε τέτοιας δαπάνης θεωρείται η ηµεροµηνία καταβολής 

στην αντίστοιχη τράπεζα του τελευταίου µηνιαίου λογαριασµού που είχε δόση από τη 

συγκεκριµένη δαπάνη µε ότι αυτό συνεπάγεται για την περίοδο επιλεξιµότητας της 

επένδυσης. 

Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι : 

� ∆εν είναι επιτρεπτή η εξόφληση δαπανών µε επιταγές τρίτων. 

� Το σύνολο των δαπανών θα πρέπει να εξοφληθεί πριν από την υποβολή του αιτήµατος 

ολοκλήρωσης της επένδυσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύµφωνα µε τα εκάστοτε 

ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 

 
5.4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της προθεσµίας των 24 

µηνών οι δικαιούχοι µπορούν να αιτούνται τεκµηριωµένα στον ΕΦΕΠΑΕ την παράταση της 

ολοκλήρωσης του έργου.  Στην περίπτωση που η  σχετική αίτηση έχει υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της 24µηνης προθεσµίας η οποία ξεκινά από την ηµεροµηνία παράδοσης της 

Υπουργικής Απόφαση ένταξης, το αίτηµα παράτασης εξετάζεται και εγκρίνεται από τον 
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ΕΦΕΠΑΕ. Στις περιπτώσεις που το αίτηµα γίνει έπειτα από την παρέλευση του 24µήνου και πιο 

συγκεκριµένα εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου από τον 

επενδυτή το αίτηµα  εξετάζεται από την  Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 

η οποία γνωµοδοτεί για την έγκριση ή την απόρριψη του έπειτα από εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 

και στη συνέχεια εκδίδεται η σχετική απόφαση. Στην περίπτωση που  η απαίτηση 

παράτασης προκύψει έπειτα από το αρµόδιο όργανο ελέγχου η ανωτέρω προθεσµία δεν 

ισχύει. Η παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες. Παράταση δίνεται µόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν προκύπτει υπαιτιότητα του δικαιούχου για την 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.  

 

5.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

Είναι δυνατή η τροποποίηση του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της επένδυσης, εφόσον 

µε την αιτούµενη διαµόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του 

έργου στη Πράξη καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής του. Σηµειώνεται ότι δε γίνεται δεκτό 

αίτηµα αύξησης του εγκεκριµένου ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης. Επιτρέπονται 

µεταφορές κονδυλίων α) µόνο από τις κατηγορίες δαπανών 3, 4 και 5 της παραγράφου 4.3.2. 

του παρόντος Οδηγού στις κατηγορίες δαπανών 1 και 2 της ίδιας παραγράφου, ή/και β) µεταξύ 

δαπανών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, γ) µεταξύ των κατηγοριών δαπανών 1 και 2  

 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκµηριωµένο αίτηµα στον ΕΦΕΠΑΕ 

καθώς και µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων, µε συνηµµένα όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται (για τις περιπτώσεις των τροποποιήσεων 

του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου που δε θεωρούνται ήσσονος σηµασίας)  σχετικά στην 

Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να 

δικαιολογείται ειδικώς και επαρκώς ως προς την αναγκαιότητα της τροποποίησης και την 

τεκµηρίωση των στόχων που έχουν τεθεί και εγκριθεί. 

 

Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης εξετάζει τις ακριβείς 

διαφοροποιήσεις σχετικά µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας και τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και 

τη σκοπιµότητα της τροποποίησης και την ισοδυναµία της νέας προτεινόµενης λύσης και 

γνωµοδοτεί για την απόρριψη ή αποδοχή του αιτήµατος τροποποίησης. Η τροποποιητική 

απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Τουρισµού κατόπιν εισηγήσεως της Κεντρικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης  και Παρακολούθησης.  

 

Ο ΕΦΕΠΑΕ µπορεί να εξετάζει και να αποφασίζει για τυχόν αιτήµατα επενδυτών που έχουν 

ενταχθεί στη Πράξη  και θεωρούνται ήσσονος σηµασίας όπως: 

• Αλλαγή συµβούλου εκπόνησης µελετών, φορέων πιστοποίησης. 
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• Αλλαγή έδρας της επιχείρησης εφόσον δεν µεταβάλλεται το ποσοστό χρηµατοδότησης ή 

µεταβολή νοµικής µορφής της επιχείρησης και δε µεταβάλλεται ο τόπος υλοποίησης της 

επένδυσης.  

• Αλλαγή προµηθευτή χωρίς ουσιώδη µεταβολή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών 

και σκοπιµότητας των δαπανών.  

• Αιτήµατα αλλαγής εξοπλισµού χωρίς ουσιαστική µεταβολή των τεχνικών 

χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του.  

• Αλλαγή υπεύθυνου έργου 

• Αλλαγή νοµίµου εκπροσώπου 

• Αλλαγή νοµικής µορφής 

• Αλλαγή µετοχικής σύνθεσης µε την προϋπόθεση ότι από την τροποποίηση δεν 

διαπιστώνεται σώρευση στον κανονισµό de minimis. Σε διαφορετική περίπτωση το 

αίτηµα θα εξετάζεται από την ΚΕΑΠ έπειτα από τεκµηριωµένη εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ. 

• Τροποποιήσεις του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου για τις περιπτώσεις όπου: α) η 

µεταφορά κονδυλίων από τις κατηγορίες δαπανών 3, 4 και 5 στις 1 και 2 δεν υπερβαίνει 

αθροιστικά το 20% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού των κατηγοριών 3, 4 και 5 και 

δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στη Πράξη καθώς και τα κριτήρια 

βαθµολόγησής του και οι στόχοι που έχουν τεθεί β) η µεταφορά κονδυλίων µεταξύ των 

κατηγοριών δαπανών 1 και 2 η οποία δεν υπερβαίνει το 20% του εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού των εν λόγω κατηγοριών και δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις 

ένταξης του έργου στη Πράξη καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής του και οι στόχοι 

που έχουν τεθεί και γ) η µεταφορά κονδυλίων εντός της ίδιας κατηγορίας δαπάνης 

(εντός ή εκτός της ίδιας κατηγορίας ενέργειας), η οποία δεν υπερβαίνει το 50% του 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού της ενέργειας και δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις 

ένταξης του έργου στη Πράξη καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής του και οι στόχοι 

που έχουν τεθεί.   

• Τροποποίηση του οικονοµικού αντικειµένου του έργου που δεν υπερβαίνει το 35% του 

αρχικά εγκεκριµένου προϋπολογισµού, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις 

ένταξης του έργου στη Πράξη καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής του και οι στόχοι 

που έχουν τεθεί. 

 

Για κάθε άλλο θέµα επιλαµβάνεται η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης  

έπειτα από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών του  ΕΦΕΠΑΕ.   

 

Οι δαπάνες που αφορούν στην διευκόλυνση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ, δεν δύναται να 

µεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών, ούτε να µειώνεται ο προϋπολογισµός τους. 
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5.6. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ  
 
 
Οι επενδύσεις θεωρούνται ολοκληρωµένες εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι που προβλέπονται 

στην επενδυτική πρόταση βάσει των οποίων η πρόταση αξιολογείται και εντάσσεται στην 

Πράξη. 

 

Οι στόχοι, συνεπώς, αποτελούν σηµαντικό παράγοντα και για το λόγο αυτό καταγράφονται 

στην απόφαση ένταξης και  ελέγχονται κατά την ολοκλήρωση του έργου. 

 

 

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να αποτυπώνονται είναι οι ακόλουθοι: 

 

Α/Α ΤΟΜΕΙΣ Βαρύτητα
% 

ΣΤΟΧΟΙ 

Α.1. Ενεργειακός Στόχος 60 Ποσοστό Εξοικονόµησης Πρωτογενούς  

Ενέργειας 

Α.2. Στόχος Νερού 40 Ποσοστό Μείωσης Κατανάλωσης Καθαρού  

Νερού (από δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης) 

 

Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται ένας από τους δυο στόχους ή βάσει της 

απόφασης ένταξης προκύπτει η υποχρέωση επίτευξης ενός εκ των δυο στόχων ο συντελεστής 

βαρύτητας του εν λόγω στόχου θα είναι 100%. 
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6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

6.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων θα πραγµατοποιείται µέσω φυσικών και 

οικονοµικών πιστοποιήσεων που θα διενεργούνται από τα αρµόδια στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ. Ο 

έλεγχος του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου κατά τη διαδικασία υλοποίησης των έργων 

γίνεται υποχρεωτικά στο σύνολο των ενταγµένων έργων. Στον έλεγχο αυτό δύναται να 

συµµετέχουν και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου 

Τουρισµού 

 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Έναρξη-χορήγηση 

προκαταβολής. 

Αίτηµα χορήγησης προκαταβολής-

Κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 

επιστολής. 

Μέχρι το 50% της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης. 

Με την ολοκλήρωση 

τουλάχιστον του 50% 

του οικονοµικού 

αντικειµένου. 

Αίτηµα ενδιάµεσης πληρωµής µε 

διοικητική επαλήθευση  µε την 

ολοκλήρωση τουλάχιστον 50% του 

οικονοµικού αντικειµένου. 

Μέχρι το 50% της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης (ή επιστροφή 

εγγυητικής σε περίπτωση λήψης 

προκαταβολής) 

Με την ολοκλήρωση 

του φυσικού και 

οικονοµικού 

αντικειµένου. 

Αίτηµα ολοκλήρωσης και Έκθεση 

Ολοκλήρωσης έργου (µέχρι 3 µήνες 

µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 

έργου). 

Υπόλοιπο χρηµατοδότησης και µέχρι 

το 90% της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης. 

Με την επίτευξη ή µη 

των στόχων. 

Έντυπο ελέγχου επίτευξης στόχων. Καταβολή υπόλοιπου 10%. 

  
 

6.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ  
 
Η Επιχείρηση δικαιούται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου   να υποβάλλει αίτηµα για ενδιάµεση πληρωµή µε διοικητική επαλήθευση,  όταν θα 

έχει υλοποιήσει τουλάχιστον το 50% του οικονοµικού αντικειµένου, το οποίο θα περιλαµβάνει 

συνοπτική τεκµηρίωση για το υλοποιηθέν φυσικό αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου και για 

τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν.  

 

Η υποβολή του αιτήµατος ενδιάµεσης πληρωµής µε διοικητική επαλήθευση γίνεται ηλεκτρονικά. 

Οι δικαιούχοι,  εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής του 

αιτήµατος, υποβάλουν υποχρεωτικά στον ΕΦΕΠΑΕ και το «φυσικό» αρχείο µε τα αποδεικτικά 

στοιχεία/παραστατικά (τιµολόγια, αποδείξεις είσπραξης, δελτία παροχής υπηρεσιών, 

εξοφλήσεις, extrait, λογιστικές εγγραφές κλπ). Μαζί µε τα παραστατικά, υποβάλλεται Υπεύθυνη 
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∆ήλωση (µε γνήσιο υπογραφής) για το ακριβές αντίγραφο των παραστατικών εκ του 

πρωτοτύπου, καθώς και  στοιχεία τεκµηρίωσης της προόδου υλοποίησης του φυσικού 

αντικειµένου, όπως φωτογραφικό υλικό που να αποδεικνύει την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειµένου. Στην περίπτωση  όπου ο επενδυτής είχε την υποχρέωση να προσκοµίσει 

οποιεσδήποτε άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

µε το αίτηµα ολοκλήρωσης της επένδυσης, σε αυτή τη φάση οφείλει να  προσκοµίσει τις 

αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των ανωτέρω 

αδειών. 

 

Η ηµεροµηνία υποβολής του φυσικού αρχείου αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό 

πρωτοκόλλου εισερχοµένων του ΕΦΕΠΑΕ και λογίζεται ως η επίσηµη ηµεροµηνία υποβολής 

του αιτήµατος ενδιάµεσης πληρωµής µε διοικητική επαλήθευση. 

Ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των ανωτέρω 

δικαιολογητικών ή/και οποιοδήποτε επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο εκτιµά ότι συµβάλλει στην 

τεκµηρίωση της πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού 

σχεδίου, εντός δέκα (10) ηµερών, από την επίσηµη ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος 

ενδιάµεσης πληρωµής µε διοικητική επαλήθευση.  

Μετά την διοικητική επαλήθευση των δαπανών ο ΕΦΕΠΑΕ συντάσσει έκθεση επαλήθευσης  επί 

των πιστοποιηµένων διοικητικά δαπανών και καταβάλει την αναλογούσα επιχορήγηση µέσα σε 

10 ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή του πλήρους φυσικού αρχείου. Τα πρωτότυπα 

παραστατικά θα σφραγιστούν κατά την επιτόπια επαλήθευση ολοκλήρωσης. 

 

Σε περίπτωση που ο επενδυτής έχει λάβει προκαταβολή, ο ΕΦΕΠΑΕ δεν καταβάλλει την 

αναλογούσα επιχορήγηση αλλά προχωρά σε επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 

προκαταβολής. 

 
  

6.3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) και το αργότερο εντός 

τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην απόφαση ένταξης 

του επενδυτικού σχεδίου, η δικαιούχος επιχείρηση θα πρέπει, να υποβάλει αίτηµα 

ολοκλήρωσης της επένδυσης συνοδευόµενο από σχετική Έκθεση (Έκθεση Ολοκλήρωσης). 

∆ιευκρινίζεται ότι ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου λογίζεται η τελευταία ηµεροµηνία 

εξόφλησης παραστατικού δαπάνης του έργου. 

Το αίτηµα ολοκλήρωσης περιλαµβάνει συνοπτική τεκµηρίωση για το υλοποιηθέν φυσικό 

αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου και για τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν και 

αποτελείται από δύο διακριτά µέρη: 
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Α. Έκθεση ολοκλήρωσης στην οποία περιλαµβάνεται: 

• Στοιχεία τεκµηρίωσης της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου του συνόλου της 

επένδυσης, όπως προβλεπόταν στην απόφαση ένταξης στην Πράξη. 

• Στοιχεία σχετικά µε τις τροποποιήσεις που έγιναν κατά την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου. 

• Στοιχεία πιστοποίησης της πραγµατοποίησης των δαπανών και πληρωµών που έγιναν 

για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου  

• Τυχόν παρατηρήσεις της επιχείρησης σχετικά µε την υλοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου. 

Β. ∆ικαιολογητικά ολοκλήρωσης στα οποία περιλαµβάνονται: 

• Τα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν την πραγµατοποίηση 

των δαπανών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (τιµολόγια, δελτία αποστολής, 

αποδείξεις είσπραξης, δελτία παροχής υπηρεσιών, πιστοποιητικά ποιότητας κ.λπ.). 

• Το Ε.Σ.Λ. σε ισχύ, 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.), όπως ισχύει. Σε 

περίπτωση που η επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση χορήγησης του ΕΣΛ σύµφωνα µε το 

άρθρο 1 του Ν. 3766/2009 υποχρεούται να προσκοµίσει το νέο σήµα. 

• Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την απόκτηση του Ειδικού Σήµατος 

Λειτουργίας για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση ανανέωσης, δηλαδή:  

− Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης. 

− Έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπου αυτή απαιτείται. 

− Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήµατος.  

• Όλες τις προβλεπόµενες άδειες εν ισχύ που απαιτούνται (πχ. άδεια καταστηµάτων και 

λοιπών εγκαταστάσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ.λπ.). 

• Οποιεσδήποτε άλλες άδειες ή εγκρίσεις απαιτήθηκαν (π.χ. πολεοδοµικών αρχών, 

αδειών παραγωγής ή αποφάσεων εξαίρεσης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή 

βεβαίωση απαλλαγής από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας περιφέρειας  

κ.λπ.) προκειµένου να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Ειδικά, για τα επενδυτικά 

σχέδια που περιλαµβάνουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή συµπαραγωγή 

θερµότητας και ηλεκτρισµού για κάλυψη ιδίων αναγκών, απαιτείται και η προσκόµιση 

της Σύµβασης Σύνδεσης (καθεστώς αυτοπαραγωγού) µε τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή του 

Συστήµατος ή του ∆ικτύου. 

• Τίτλοι ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο συµβόλαιο που να καλύπτει χρονικά κατ’ ελάχιστον 

πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που αναφέρεται στην 
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απόφαση ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και ισχύει µόνο για τις επιχειρήσεις των 

επιλέξιµων Κ.Α.∆. που λειτουργούν µε σύµβαση µίσθωσης.  

 

Στην περίπτωση που δεν προσκοµιστούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία που 

πιστοποιούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, η επένδυση απεντάσσεται στο                                                                                                       

Κάθε αίτηµα ολοκλήρωσης ενεργοποιεί ταυτόχρονα τις διαδικασίες επαλήθευσης-

πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και της καταβολής της 

αναλογούσας επιχορήγησης.  

Η υποβολή του αιτήµατος ολοκλήρωσης γίνεται ηλεκτρονικά. Οι δικαιούχοι, το αργότερο 

εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήµατος, 

υποβάλουν υποχρεωτικά στον ΕΦΕΠΑΕ και το «φυσικό» αρχείο µε επικυρωµένα τα 

αντίγραφα των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που ζητούνται ανωτέρω (σηµείο Β) 

και τεκµηριώνουν το αίτηµα. Η ηµεροµηνία υποβολής του φυσικού αρχείου αποδεικνύεται µόνο 

από τον αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένων του ΕΦΕΠΑΕ και λογίζεται ως η επίσηµη 

ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ολοκλήρωσης. 

Σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας υποβολής του αιτήµατος ολοκλήρωσης η 

εγκεκριµένη πράξη απεντάσσεται, χάνοντας έτσι το δικαίωµα λήψης της αναλογούσας 

επιχορήγησης.  

 Ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των ανωτέρω 

δικαιολογητικών ή/και οποιοδήποτε επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο εκτιµά ότι συµβάλλει στην 

τεκµηρίωση της πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού 

σχεδίου, µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, από την επίσηµη ηµεροµηνία υποβολής του 

αιτήµατος ολοκλήρωσης και ο επενδυτής οφείλει να απαντήσει εντός πέντε (5) εργασίµων 

ηµερών, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής αίτησης παροχής των 

πρόσθετων στοιχείων. 

Οι έλεγχοι επί του εµπροθέσµου καθώς και επί της πληρότητας και της ορθότητας των 

αιτηµάτων ολοκλήρωσης, πραγµατοποιούνται το αργότερο εντός τριάντα (30) εργασίµων 

ηµερών από την επίσηµη ηµεροµηνία υποβολής τους. 

 

6.4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου πραγµατοποιείται έπειτα από την υποβολή του αιτήµατος 

και της έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από τον ∆ικαιούχο και την πιστοποίηση του φυσικού 

και οικονοµικού αντικειµένου από τον ΕΦΕΠΑΕ.  
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Οι επενδύσεις θεωρούνται ολοκληρωµένες εφόσον ο εξοπλισµός έχει εγκατασταθεί και 

λειτουργεί νόµιµα για τους σκοπούς της προτεινόµενης επένδυσης και έχουν υλοποιηθεί όλες οι 

προβλεπόµενες ενέργειες που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο και στην  απόφαση 

ένταξης του έργου στην Πράξη. 

 

Κατά την παραλαβή του έργου προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του, 

πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο ποσοστό του 

90% της δηµόσιας χρηµατοδότησης.  

 

Τα έργα που έχουν υλοποιήσει µέχρι και το 70% του οικονοµικού αντικειµένου  του αρχικά 

εγκεκριµένου προϋπολογισµού, παραλαµβάνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, εφόσον κρίνονται 

ολοκληρωµένα και λειτουργικά και δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στη 

Πράξη καθώς και τα κριτήρια βαθµολόγησής του και οι στόχοι που έχουν τεθεί. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται στην ΚΕΑΠ, η οποία και γνωµοδοτεί σχετικά. 

 

6.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 

Ο έλεγχος της επίτευξης του στόχου αυτού διενεργείται από τον ΕΦΕΠΑΕ µετά την 

παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους κανονικής λειτουργίας του έργου από την 

ολοκλήρωση της επένδυσης, µε στοιχεία όπως ενδεικτικά: φωτοαντίγραφα λογαριασµών 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (∆ΕΗ), κατανάλωσης νερού (∆ΕΥΑ κ.λπ.), τιµολόγια αγοράς 

ή πώλησης θερµικής ενέργειας, λογαριασµοί φυσικού αερίου ή τιµολόγια αγοράς πετρελαίου ή / 

και τιµολόγια αγοράς υγραερίου, που παρέχονται στον ΕΦΕΠΑΕ υποχρεωτικά από την 

επιχείρηση (χωρίς να είναι υποχρεωτική η επιτόπια επιθεώρηση). Σε περίπτωση εποχικής 

λειτουργίας της µονάδας ο έλεγχος επίτευξης στόχων µπορεί να διενεργηθεί και σε 

συντοµότερο χρονικό διάστηµα ανάλογα µε τη διάρκεια της εποχικής λειτουργίας. Για το λόγο 

αυτό ο ΕΦΕΠΑΕ συµπληρώνει το σχετικό Έντυπο Ελέγχου Επίτευξης Στόχων (Παράρτηµα 11). 

Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να επιδιώξει τη διόρθωση της σηµειωθείσας απόκλισης και να 

ζητήσει επανάκριση. Η όλη διαδικασία (συµπεριλαµβανοµένης και πιθανής επανάκρισης) δεν 

µπορεί να ξεπεράσει τους δεκαπέντε (15) µήνες µετά την καταβολή του ποσοστού του 90% της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση που ο επενδυτής ζητήσει επανάκριση καταβάλλει ο 

ίδιος τις δαπάνες του νέου ελέγχου. 

 

Ο στόχος θεωρείται ότι επιτεύχθηκε εφόσον η συνολική απόκλιση (Α) των δύο (2) επιµέρους 

στοιχείων/στόχων που τον συνθέτουν (βλ. Παράγραφο 5.6, στόχοι Α.1 και Α.2) δεν είναι 

αρνητική σε ποσοστό µεγαλύτερο από 30%. Στις περιπτώσεις υποχρέωσης επίτευξης 

σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης  ενός εκ των δύο στόχων ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε 

τη διαφορά ότι ως συντελεστής βαρύτητας του εν λόγω στόχου είναι το 100%. Πιο 

συγκεκριµένα, για τον έλεγχο της επίτευξης του στόχου αυτού ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
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• Καταρχήν εντοπίζεται η προβλεπόµενη τιµή για κάθε επιµέρους στόχο (Σx), όπως 

τίθεται στην απόφαση ένταξης (π.χ. µια τουριστική µονάδα έχει δεσµευτεί ότι µετά την 

επένδυση θα επιτύχει ποσοστό εξοικονόµησης / µείωσης ίσο µε Σ1) 

• Υπολογίζεται το πραγµατικό αποτέλεσµα (Πx) για κάθε επιµέρους στόχο (π.χ. µετά την 

επένδυση η τουριστική µονάδα που αναφέρθηκε στο προηγούµενο σηµείο πέτυχε 

ποσοστό εξοικονόµησης / µείωσης ίσο µε Π1) 

• Το πραγµατικό αποτέλεσµα κάθε επιµέρους στόχου συγκρίνεται µε την προβλεπόµενη 

τιµή του στόχου, προκειµένου να υπολογιστεί η απόκλιση (Αx) για κάθε στόχο [Αx=(Πx-

Σx)/Σx] X 100).  

• Η απόκλιση (Αx) κάθε επιµέρους στόχου πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 

βαρύτητας (Βx) που αποτυπώνεται στον Πίνακα της Παραγράφου 5.6. (  η απόκλιση 

του ενεργειακού στόχου πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή Β1=60% και η απόκλιση του 

στόχου νερού πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή Β2=40%) . 

• Αθροίζονται οι σταθµισµένες αποκλίσεις του προηγούµενου σηµείου (Αx*Βx) για τους 

δύο επιµέρους στόχους, προκειµένου να υπολογιστεί η συνολική απόκλιση (Α) του 

στόχου της επένδυσης. [Α = Α1*60% + Α2*40%] 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω υπολογισµό της απόκλισης (Α) από τους στόχους που έχουν τεθεί 

στην απόφαση ένταξης διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 

• Αν υπάρχει θετική απόκλιση (Α) ή αρνητική απόκλιση, µικρότερη ή ίση από 30%, τότε 

καταβάλλεται στον επενδυτή το υπολειπόµενο 10% της επένδυσης. 

• Αν υπάρχει σηµαντική αρνητική απόκλιση Α  που κυµαίνεται µεταξύ 30% και 60%, τότε 

ο επενδυτής λαµβάνει ποσοστό του υπολοίπου της δηµόσιας χρηµατοδότησης 

υπολογιζόµενο σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο:  

X % = 100 x 
30

%60+A

 

• Αν υπάρχει σηµαντική αρνητική απόκλιση Α µεγαλύτερη από 60%, τότε επιστρέφεται 

εντόκως το σύνολο της καταβληθείσας δηµόσιας χρηµατοδότησης.  

Σε περίπτωση που ο επενδυτής ζητήσει επανάκριση καταβάλλει ο ίδιος τις δαπάνες του 

νέου ελέγχου. 
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6.6. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η οριστική παραλαβή του έργου διενεργείται όταν αυτό πιστοποιηθεί από τα αρµόδια όργανα 

ελέγχου ως ολοκληρωµένο και λειτουργικό. Τα έργα θεωρούνται ολοκληρωµένα εφόσον: 

− Ο εξοπλισµός έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί νόµιµα για τους σκοπούς της 

προτεινόµενης επένδυσης.  

− Έχουν υλοποιηθεί όλες οι προβλεπόµενες ενέργειες που προβλέπονται στο επενδυτικό 

σχέδιο και στην  απόφαση ένταξης του έργου στην Πράξη. 

− Έχουν επιτευχθεί κατ’ ελάχιστον ο Ενεργειακός Στόχος και ο Στόχος Νερού που 

προβλέπονται στην παράγραφο 6.5 του παρόντος οδηγού. 

 
6.7  ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
  
Εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης των πράξεων από τον Υπουργό Τουρισµού κατόπιν 

εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ στην Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και 

γνωµοδότησης αυτής και περιλαµβάνει το σύνολο των ολοκληρωµένων πράξεων οι οποίες 

έχουν παραληφθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ. Η απόφαση αυτή θα περιλαµβάνει πίνακα µε τα στοιχεία 

των ολοκληρωµένων πράξεων  ανά περιφέρεια όπως επωνυµία, ΑΦΜ, αρχικά εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό και αναλογούσα δηµόσια δαπάνη, τελικό π/υ και καταβληθείσα δηµόσια 

δαπάνη , καθώς και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. 

 

6.8. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

6.8.1. Προκαταβολή 
 
Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του έργου στην Πράξη δύναται να 

χορηγηθεί προκαταβολή, µέχρι το 50% της δηµόσιας χρηµατοδότησης και εφόσον ο δικαιούχος 

προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή της προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς 

τούτο Πιστωτικό Ίδρυµα, η οποία εκδίδεται υπέρ του αρµόδιου ΕΦΕΠΑΕ µε διάρκεια ισχύος 

αορίστου χρόνου ή λήξης τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της 

επένδυσης.  

 

Η εγγυητική επιστολή της προκαταβολής επιστρέφεται εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών 

από την προσωρινή παραλαβή του έργου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6.3 

του παρόντος Οδηγού. 

 

6.8.2. Προαιρετική 1η ενδιάµεση καταβολή µε διοικητική επαλήθευση 
 
∆ίνεται προαιρετικά η δυνατότητα ενδιάµεσης πληρωµής µε διοικητική επαλήθευση. Γίνεται 

έπειτα από αίτηµα του δικαιούχου για ενδιάµεση πληρωµή µε διοικητική επαλήθευση, µε την 

ολοκλήρωση τουλάχιστον 50% του οικονοµικού αντικειµένου. Η υποβολή του αιτήµατος γίνεται 
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ηλεκτρονικά. Οι δικαιούχοι, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής του αιτήµατος, υποβάλουν υποχρεωτικά στον ΕΦΕΠΑΕ και το «φυσικό» αρχείο µε τα 

αποδεικτικά στοιχεία/παραστατικά (τιµολόγια, αποδείξεις είσπραξης, εξοφλήσεις, extrait, 

λογιστικές εγγραφές κλπ). Μαζί µε τα παραστατικά, υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση (µε γνήσιο 

υπογραφής) για το ακριβές αντίγραφο των παραστατικών εκ του πρωτοτύπου, καθώς και 

φωτογραφικό υλικό που να αποδεικνύει την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου. Μετά την 

διοικητική επαλήθευση των δαπανών ο ΕΦΕΠΑΕ συντάσσει έκθεση επαλήθευσης  επί των 

πιστοποιηµένων διοικητικά δαπανών και καταβάλει την αναλογούσα επιχορήγηση µέσα σε 10 

ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή του πλήρους φυσικού αρχείου. Τα πρωτότυπα 

παραστατικά θα σφραγιστούν κατά την επιτόπια επαλήθευση ολοκλήρωσης. 

Σε περίπτωση που ο επενδυτής έχει λάβει προκαταβολή, ο ΕΦΕΠΑΕ δεν καταβάλλει την 

αναλογούσα επιχορήγηση αλλά προχωρά σε επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 

προκαταβολής. 

 
 

 
6.8.3. Υποχρεωτική 2η ενδιάµεση καταβολή 

 
Πραγµατοποιείται έπειτα από την υποβολή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης από πλευράς 

δικαιούχου και την προσωρινή παραλαβή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, όπου και 

προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του έργου και η αναλογούσα δηµόσια 

χρηµατοδότηση. Στο δικαιούχο καταβάλλεται το 90% της αναλογούσας δηµόσιας 

χρηµατοδότησης κατόπιν συµψηφισµού µε την προκαταβολή που έχει χορηγηθεί.  

 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο για την πιστοποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου διαπιστωθούν, βάσει του υλοποιηθέντος αντικειµένου, δαπάνες 

µικρότερες των αρχικώς εγκεκριµένων, η δηµόσια χρηµατοδότηση θα υπολογισθεί επί του 

τελικώς υλοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου και του πιστοποιηθέντος κόστους αυτού. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι το έργο να πιστοποιείται ως 

ολοκληρωµένο και λειτουργικό µε βάση τα προβλεπόµενα στην Υπουργική Απόφαση ένταξης. 

 

6.8.4. Τελική καταβολή 
 

Το υπόλοιπο 10% της αναλογούσας δηµόσιας χρηµατοδότησης καταβάλλεται στο δικαιούχο 

µετά τον Έλεγχο Επίτευξης Στόχων και την οριστική παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στις παραγράφους 6.5 και 6.6. (Α) του παρόντος Οδηγού. 
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6.8.5. Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά - Εκχώρηση 
 
Για την καταβολή των πληρωµών της δηµόσιας χρηµατοδότησης απαιτούνται: 

• Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) 

φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.  

• Σύµβαση εκχώρησης επιχορήγησης µε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα, εφόσον έχει 

γίνει εκχώρηση. 

• Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει 

εκχώρηση. 

− Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε. 

− Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε. 

− Υπεύθυνη δήλωση από διαχειριστή για Ε.Ε. & Ο.Ε, ατοµική επιχείρηση. 

• Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας και ΦΕΚ. 

• Βεβαίωση της οικείας ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης ή του αρµόδιου πρωτοδικείου, ανάλογα µε 

την νοµική µορφή της επιχείρησης  περί µη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού.  

• Πιστοποιητικό µη πτώχευσης και µη αίτησης για πτώχευση. 

• Πιστοποιητικό µη θέσης σε εκκαθάριση. 

• Πιστοποιητικό µη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 

• Για ορισµό εκπροσώπου για είσπραξη χρηµάτων, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση. 

− Πρακτικό ∆.Σ. για Α.Ε. 

− Πρακτικό Γ.Σ. στις Ε.Π.Ε. 

− Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση από το διαχειριστή για Ε.Ε. και Ο.Ε. 

• Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του ∆.Σ. 

• Αθεώρητο τιµολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του Π∆ 186/26-5-92) 

• Απόδειξη είσπραξης (Η πληρωµή της επιχορήγησης γίνεται µε απευθείας κατάθεση 

στον λογαριασµό του δικαιούχου).  

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στην ενισχυόµενη επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η 

εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε 

Τράπεζες σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3.5 του παρόντος οδηγού. 

 

6.9 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαµβάνει όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση της 

τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και 

ενηµερώνει σχετικά την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου 

Τουρισµού. Σε περίπτωση που ο ΕΦΕΠΑΕ παύσει την λειτουργία του σε λιγότερο από 5 χρόνια 

από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της τελευταίας πράξης, η υποχρέωση αυτή µεταφέρεται 

στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού. Ο ΕΦΕΠΑΕ 
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τηρεί επίσης λεπτοµερείς φακέλους των έργων για µια δεκαετία µετά την ολοκλήρωση των 

έργων. 

 

Η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω και λοιπών δεσµεύσεων των δικαιούχων των 

ενισχύσεων και ιδιαίτερα της διατήρησης της απασχόλησης γίνεται υποχρεωτικά µε διοικητική 

επαλήθευση και εξασφαλίζει ότι οι ενισχυθείσες επιχειρήσεις τηρούν τις υποχρεώσεις 

υπαγωγής τους στην Πράξη, όπως αυτές συγκεκριµενοποιούνται στο Κεφάλαιο 7 του παρόντος 

Οδηγού και στην απόφαση ένταξης.  

 

∆ειγµατοληπτικά είναι δυνατόν να γίνεται επιτόπια επαλήθευση από τον ΕΦΕΠΑΕ, από την 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής του Υπουργείου Τουρισµού και  από άλλα 

όργανα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
 

6.9.1 Επιβολή κυρώσεων 
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης της µη τήρησης των ανωτέρω, εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες 

από τους όρους της απόφασης ένταξης κυρώσεις, όπως η αναλογική µείωση ή η επιστροφή 

εντόκως της καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης.  

Για την ανάληψη τέτοιων ενεργειών, αρχικά ενηµερώνεται ο δικαιούχος επενδυτής και γίνεται 

σύσταση µε δυνατότητα ανάληψης διορθωτικής κίνησης από την πλευρά του. Σε περίπτωση µη 

ανταπόκρισης του επενδυτή ο ΕΦΕΠΑΕ και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής 

του Υπουργείου Τουρισµού ενεργεί αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε το αντίστοιχο κανονιστικό 

πλαίσιο. 

 

6.9.2 ∆ιατήρηση απασχόλησης µετά την επένδυση 
 
Ο έλεγχος αυτός αφορά στη δέσµευση της επιχείρησης να διατηρήσει τις θέσεις απασχόλησης 

του έτους 2009 σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπως υποχρεωτικά δηλώνει κατά τη 

φάση της υποβολής της επενδυτικής πρότασης (έντυπο υποβολής).  

 

Οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας υπολογίζονται ως εξής:  

ΕΜΕ = αριθµός εργαζοµένων * (ώρες απασχόλησης/8) * (ηµέρες απασχόλησης/25) 

*(µήνες απασχόλησης/12). 

 

Ο αριθµός απασχολούµενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται µε βάση τις 

θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας (κατάσταση προσωπικού και ωρών 

εργασίας), το έντυπο Ε7 ή/και τα επικυρωµένα αντίγραφα των Αναλυτικών Περιοδικών 

∆ηλώσεων ΙΚΑ, όπου αυτό απαιτείται. 
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Η διατήρηση της απασχόλησης αφορά αποκλειστικά στις επιλέξιµες δραστηριότητες (Κ.Α.∆) της 

επιχείρησης. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει και άλλες δραστηριότητες πέραν των 

επιλέξιµων Κ.Α.∆. θα πρέπει να επιµερίζει η ίδια την απασχόληση προκειµένου να είναι 

δυνατός ο έλεγχος επίτευξης της διατήρησης αποκλειστικά για εκείνες που χρηµατοδοτήθηκαν. 

 

Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης των δικαιούχων της ενίσχυσης ελέγχεται υποχρεωτικά 

µε διοικητική επαλήθευση µε τη συµπλήρωση δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 

του έργου, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 6.3 του παρόντος οδηγού. Από το 

αποτέλεσµα του ελέγχου αυτού εξαρτάται αν ο επενδυτής θα επιστρέψει µέρος ή καθόλου το 

ποσό της επιχορήγησης. Πιο συγκεκριµένα, αν διατηρηθεί ο αριθµός των θέσεων εργασίας 

εκφραζόµενος ως µέσος όρος των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για τα δύο έτη από την 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης  όπως  αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 6.3 του παρόντος οδηγού 

της επένδυσης, δεν επιβάλλεται στον επενδυτή καµία κύρωση. Αντίθετα, οποιαδήποτε µείωση 

του αριθµού των θέσεων εργασίας εκφραζόµενου ως µέσου όρου των Ετήσιων  Μονάδων 

Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), για τα δύο έτη µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης  της επένδυσης, επιφέρει 

την επιστροφή εντόκως του  (5%) της καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης. 
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7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Οι επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις υπάγονται στη Πράξη, µετά την υπαγωγή τους και 

µέχρι την παρέλευση πενταετίας από την ηµεροµηνία παραλαβής του έργου και καταβολής της 

αποπληρωµής της δηµόσιας χρηµατοδότησης οφείλουν: 

 

 

• να τηρούν τους όρους της υπαγωγής, 

• να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα, 

• να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται 

επαρκώς και ειδικώς έγγραφη αιτιολογηµένη ενηµέρωση του ΕΦΕΠΑΕ και της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

• να εγγράψουν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία έχουν ενισχυθεί σε 

θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ βιβλίο παγίων ή αντίστοιχο βιβλίο κατά τα 

προβλεπόµενα του Κ.Β.Σ. για το είδος της επιχείρησης και να διατηρήσουν τον 

εξοπλισµό αυτό στην κατοχή της τουλάχιστον επί µια 5ετία µετά τη λήξη του 

επιχειρηµατικού σχεδίου,  

• να µη µεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα 

οποία έχουν ενισχυθεί εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν, αιτιολογηµένα εντός 

εξαµήνου από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται 

στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις 

αυτές, απαιτείται  επαρκώς και ειδικώς αιτιολογηµένο έγγραφο αίτηµα του Φορέα 

προς τον ΕΦΕΠΑΕ και την Αναθέτουσα Αρχή,  η οποία γνωµοδοτεί και εισηγείται επί 

του αιτήµατος στο αρµόδιο όργανο το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την 

παραλαβή του. 

 

Με την ολοκλήρωση του έργου και για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ο επενδυτής υποχρεούται µε βάση τον Κανονισµό 

(ΕΚ) 1828/2006 της Ε.Ε να τοποθετήσει σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης του 

αναµνηστική πινακίδα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα του υποδειχθούν από τον 

ΕΦΕΠΑΕ. Υποχρεούται επίσης να παρέχει στοιχεία για στατιστικές και µελέτες που 

διενεργούν δηµόσιες αρχές. 

 

 



ΒΕΑ8ΟΟ-Φ9Ξ 

 70 

Επιπλέον, µέχρι παρέλευσης πενταετίας από την παραλαβή του έργου και την καταβολή της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης δύναται να ζητηθεί από τις ενισχυθείσες επιχειρήσεις να 

προσκοµίζουν στοιχεία που αφορούν στις ετήσιες καταναλώσεις νερού και ρεύµατος καθώς και 

στοιχεία που αφορούν στην ετήσια ποσότητα απορριµµάτων που παράγεται καθώς και αυτή 

που ανακυκλώνεται. 

 

Για το ίδιο χρονικό διάστηµα οι ενισχυθείσες επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται: 

 

�  να µεταβάλουν χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου οργάνου κατά οποιοδήποτε τρόπο την 

εταιρική τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους, 

εξαιρουµένων αυτών των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και των µεταβολών στην εταιρική/µετοχική τους 

σύνθεση συνεπεία κληρονοµικής διαδοχής.  

 

� να εκµισθώνουν χωρίς έγκριση του αρµόδιου οργάνου µέρος ή το σύνολο της 

ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίνεται µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας 

της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων 

υπαγωγής παραµένει στον εκµισθωτή. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επαρκώς και 

ειδικώς αιτιολογηµένο έγγραφο αίτηµα του φορέα προς τον ΕΦΕΠΑΕ και την 

Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίοι γνωµοδοτούν  και εισηγούνται  σχετικά στο αρµόδιο όργανο 

το αργότερο εντός µηνός από την παραλαβή του.  

 

� να µεταβιβάζουν χωρίς έγκριση του αρµόδιου οργάνου  την επιχείρηση. Η έγκριση δίνεται 

µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό 

αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραµένει στον νέο 

ιδιοκτήτη. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται επαρκώς και ειδικώς αιτιολογηµένο 

έγγραφο αίτηµα του φορέα προς τον ΕΦΕΠΑΕ και την Αναθέτουσα Αρχή, οι οποίοι 

γνωµοδοτούν και εισηγούνται σχετικά στο αρµόδιο όργανο το αργότερο εντός µηνός 

από την παραλαβή του.    

 

 

Μέχρι παρέλευσης δεκαετίας από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης του έργου οι 

ενισχυθείσες επιχειρήσεις θα προσκοµίζουν οποιοδήποτε στοιχείο, έγγραφο ή 

δικαιολογητικό απαιτηθεί προκειµένου να διαπιστώνεται, η τήρηση των όρων του οδηγού 

και της Υπουργικής Απόφασης ένταξης.   
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Σε κάθε περίπτωση κατά την ένταξη του έργου οριστικοποιείται το σύνολο των υποχρεώσεων 

της επιχείρησης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

 
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
    

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

  

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΕΣΠΑ 2007-2013 
 
 
 

ΠΡΑΞΗ 
 

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
 
 

(Συµπληρώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

(Αριθµός Ηλεκτρονικής Υποβολής) 
 
 

Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής  
Αριθ. Πρωτοκόλλου υποβολής φυσικού 

φακέλου 
 
 

Ηµεροµηνία Παραλαβής φυσικού φακέλου  
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  
 
1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ20 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ  
NOMIKH MOΡΦΗ  
ΑΦΜ  
∆ΟΥ  
ΕΙ∆ΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  Β Γ ∆εν τηρώ  

� � � 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΤΕ) 

 

Α∆ΕΙΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
 

 
1.2 ΕΝΑΡΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΕΝΑΡΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΑ∆ 

 

 
H έναρξη δραστηριότητας είναι µετά την 1/1/2009: 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΗΛΘΕ Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

 ΣΧΕΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ21 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΑΛΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

 
ΕΝΑΡΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΚΑ∆ ΤΗΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Τα στοιχεία  του πίνακα 1.1 συµπληρώνονται ανάλογα και από τα φυσικά πρόσωπα. 
21 Ενδεικτικά αναφέρονται: ιδιωτικά έγγραφα, τροποποιήσεις καταστατικών, αποφάσεις  
  Γενικών Συνελεύσεων, συµβολαιογραφικές πράξεις , εγγραφές στο βιβλίο  µετόχων,  
  αποδεικτικά καταβολής φόρου κλπ   
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1.3 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑ∆ 2009). 
 
ΚΑ∆ 2009 ΚΥΡΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑ∆ 2009 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

55.10.10 
55.10.10.01  � 
55.10.10.02  � 
55.10.10.03  � 
55.10.10.04  � 

55.20.11                        
55.20.11.01  � 
55.20.11.02  � 
55.20.11.03  � 
55.20.11.04  � 
55.20.11.05  � 

55.20.12                    � 
55.30.11                    � 

 
1.4 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  
∆ΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  
Ο∆ΟΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/Τ.Θ.  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
FAX  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ  
(e-mail) 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 
(web site)  

 

 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΑΦΜ  
Ο∆ΟΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΠΟΛΗ  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ  
ΝΟΜΟΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)  
FAX  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ    (e-mail)  
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (Συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση που είναι 

διαφορετικό πρόσωπο από το Νόµιµο Εκπρόσωπο). 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ  
ΟΝΟΜΑ  
ΑΦΜ  
Ο∆ΟΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΠΟΛΗ  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ/ΤΘ  
ΝΟΜΟΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ)  
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΚΙΝΗΤΟ)  
FAX  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
(e-mail) 

 

 
4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ22  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ23 
 

   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ ή Α.∆.Τ. ή ΑΡΙΘΜ. 
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

  

∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

  

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ 
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ ή Α.∆.Τ. ή ΑΡΙΘΜ. 
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

  

∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

  

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ 
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ ή Α.∆.Τ. ή ΑΡΙΘΜ. 
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

  

∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

  

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ 
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

  

                                                 
22 Ο Πίνακας συµπληρώνεται µόνο για τους εταίρους ή µετόχους που καταλαµβάνουν Ποσοστό ≥ του 25% του 
µετοχικού κεφαλαίου / εταιρικών µεριδίων / δικαιωµάτων ψήφου της επιχείρησης και επαναλαµβάνεται όσες φορές 
απαιτηθεί. 
23 Αναγράφετε εάν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τον τύπο αυτού (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατοµική 
Επιχείρηση, Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.). 
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4.2   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ 
ΕΤΑΙΡΟΣ Η ΜΕΤΟΧΟΣ.24 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ25 

   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ    
∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

  

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ    
∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

  

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

  

ΠΟΣΟΣΤΟ %  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
   
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / 
∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  

ΑΦΜ ή Α.∆.Τ. ή ΑΡΙΘΜ. 
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 

  

∆ΟY   
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 

  

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

  

 
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
2009 (ΣΕ €) 

 

 

                                                 
24 Ο Πίνακας συµπληρώνεται µόνο για τις επιχειρήσεις στις οποίες ο φορέας της επένδυσης συµµετέχει ως εταίρος ή 
µέτοχος µε ποσοστό ≥ του 25% του µετοχικού κεφαλαίου / εταιρικών µεριδίων / δικαιωµάτων ψήφου της επιχείρησης 
και επαναλαµβάνεται όσες φορές απαιτηθεί. 
25 Αναγράφετε εάν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τον τύπο αυτού (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατοµική 
Επιχείρηση, Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.). 
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6. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 

6.1 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Ε.Σ.Λ. (Άρθρο 34 του Ν. 3498/2006 ΦΕΚ 
230/Α/24.10.2006). 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑ∆ 2008 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΩΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ  ∆ΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

55.1    

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

55.2(εκτός 
55.20.19) 

   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
(ΚΑΜΠΙΝΓΚ) 

55.30.11    

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Τετραγωνικά µέτρα (µ2 ) 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ   

 
6.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (Άρθρο 1 του Ν. 3766/2009 Φ.Ε.Κ. 102/Α’/01.07.2009) 
 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Άρθρο 
1 του Ν. 3766/2009) 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    � 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΕΟ 
Ε.Σ.Λ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Άρθρο 
1 του Ν. 3766/2009) 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    � 

 
6.3 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣEI ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(‘Άρθρο 1 του Ν. 3766/2009 Φ.Ε.Κ. 102/Α’/01.07.2009). 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑ∆ 2008 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΩΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ  ∆ΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

55.1    

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

55.2 (εκτός 
55.20.19)  

   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
(ΚΑΜΠΙΝΓΚ)  

55.30.11    

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Τετραγωνικά µέτρα (µ2 ) 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ   

 
6.4 ΤΕΛΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 6.1 ΚΑΙ 6.3)  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑ∆ 2008 ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΩΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ  ∆ΩΜΑΤΙΑ ΚΛΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 

55.1    

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

  55.2 (εκτός 
55.20.19) 

   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
(ΚΑΜΠΙΝΓΚ)  

55.30.11    

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Τετραγωνικά µέτρα (µ2 ) 
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ   

 
6.5 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ  
 
Αριθµός διανυκτερεύσεων 2009  

 
7. Πίνακας Επιχορηγήσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis  ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως 

ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 
επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση από το/την 
οποίο/α 
χρηµατοδοτήθηκε η 
επιχείρηση την 
τελευταία τριετία 
(από 1/1/2008 και 
µετά) και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθµός 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης 

Ηµ/νία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
Ένταξης 

Ποσό 
δηµόσιας 
χρηµατοδότη
σης που 
αναγράφεται 
στην 
Απόφαση 
Ένταξης. 

Ποσό 
∆ηµόσιας 
Χρηµατοδότη
σης που έχει 
καταβληθεί 
πραγµατικά 
στην 
επιχείρηση. 

Ηµ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 
χρηµατοδότη
σης. 

Επωνυµία 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

        
        
        
        
        
        
         
        
        
 
 

8. Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος 
για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ. 

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία 
οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση από το/την 
οποίο/α 
χρηµατοδοτήθηκε η 
επιχείρηση την 
τελευταία τριετία (από 
1/1/2008  και µετά) και 
φορέας χορήγησης 
ενίσχυσης. 

Αριθµός και 
ηµεροµηνία 
Υπουργικής 
Απόφασης 
ένταξης / 
υπαγωγής. 

Ίδιες 
δαπάνες που 
απετέλεσαν 
αντικείµενο 
ενίσχυσης 
δυνάµει 
άλλου 
καθεστώτος 

Ποσό 
δηµόσιας 
χρηµατοδότησ
ης που 
αναγράφεται 
στην 
Απόφαση 
Ένταξης/υπαγ
ωγής. 

Ποσό 
∆ηµόσιας 
Χρηµατοδότησ
ης που έχει 
καταβληθεί 
πραγµατικά 
στην 
επιχείρηση. 

Ηµ/νία 
καταβολής 
τελευταίας 
χρηµατοδότησ
ης. 

Επωνυµία 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ 
∆ικαιούχου 
της 
Ενίσχυσης. 
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9. Πίνακας αιτούµενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή 
ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οποιουδήποτε 
άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ή ΕΝΤΑΞΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ DE 
MINIMIS ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ∆ΑΠΑΝΗ Ή ΟΠΟIOΥ∆ΗΠΟΤΕ ΆΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ. 
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως 

ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα 
επιχειρήσεις). 

Πρόγραµµα/ Μέτρο/ 
∆ράση στο οποίο/α 
η επιχείρηση  έχει 
υποβάλλει πρόταση 
και φορέας 
χορήγησης 
ενίσχυσης 

Ηµ/νία Υποβολής 
επενδυτικής 
πρότασης  

Ποσό αιτούµενης 
δηµόσιας 
χρηµατοδότησης  

Επωνυµία ∆ικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

ΑΦΜ ∆ικαιούχου της 
Ενίσχυσης. 

     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
 

 
10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΩΣ ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.26 
 
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ 
ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    � 

 
Αν επιλέγεται ΝΑΙ τότε θα συµπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας όσες φορές απαιτείται ανάλογα µε τον 
αριθµό των επιχειρήσεων µε τις οποίες ο φορέας λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα. 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α (Περιγράψτε). 

 

                                                 
26 Στην έννοια της ενιαίας οικονοµικής µονάδας περιλαµβάνονται και οι συνεργαζόµενες/συνδεδεµένες µε την αιτούσα 
επιχειρήσεις, (βλ. Παραρτήµατα 3 και 5 του Οδηγού της Πράξης). 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 
1 BAΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα υλοποιηθεί: 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  
∆ΗΜΟΣ  
ΤΟΠΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
Ο∆ΟΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
FAX  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ  
(e-mail) 

 

Εάν το επιχειρηµατικό σχέδιο υλοποιείται σε νησί: 
Αριθµός κατοίκων (βάσει βεβαίωσης του 
∆ήµου) 

 

 
 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
1.  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
� Σύντοµο ιστορικό, έτος έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης 
� Αντικείµενο δραστηριότητας 

 
 
 
 
 

 
 
1.2 ΠΑΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ (Τ.Μ.)  
ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ 

∆ΩΜΑΤΙΑ    
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, BAR, 
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ, κ.λπ.). 

   

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, 
ΚΈΝΤΡΑ 
ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 
SPA, ΓΗΠΕ∆Α ΓΚΟΛΦ,  

   

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ 
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΠΙΣΙΝΕΣ) 

   

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΙ 
ΛΙΜΕΝΕΣ 

   

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
(ΧΩΡΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, 
RECEPTION, 
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ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
κ.λπ.). 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ    
ΛΟΙΠΑ    

ΣΥΝΟΛΟ    

 
1.3 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ, ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑµεΑ). 
 
Υπάρχουν υποδοµές διευκόλυνσης πρόσβασης των ΑµεΑ: 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 
∆ιασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ 
Τεκµηριώστε τη διασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ στην επιχείρηση ή στις 
υπηρεσίες της επιχείρησης, εφόσον αυτό αποτελεί µέρος της επενδυτικής πρότασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αν συµπληρώσατε ανωτέρω ΝΑΙ να συµπληρωθεί και ο παρακάτω πίνακας : 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΑµεΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑµεΑ ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

∆ΩΜΑΤΙΑ ΑµεΑ ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΑµεΑ (ΟΠΤΙΚΟΙ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ κ.λπ.) 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑµεΑ. ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
ΑµεΑ. 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑµεΑ. 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    �  

 
1.4 ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
 
ΝΑΙ  �    ΟΧΙ   �  
 
Αν ΝΑΙ να συµπληρωθούν οι παρακάτω πίνακες : 
 

1.4.1. ΧΩΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  
ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ 

ΝΑΙ    � ΟΧΙ    � 
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1.4.2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 ΕΝΑΡΞΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΛΗΞΗ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 
1.5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(Αναφερθείτε µε σαφή και τεκµηριωµένο τρόπο στα παρακάτω πεδία: 
� πράσινες διαδικασίες και πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί,  
� ανθρώπινο δυναµικό που απασχολείται,  
� διαδικασίες οργάνωσης 
� τυχόν υπάρχουσες περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Α) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ27 
 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Μ.Ε.) 
(Ε.Μ.Ε.)= (Αριθµός εργαζοµένων) Χ (ώρες απασχόλησης/8) Χ (ηµέρες 
απασχόλησης/25) Χ (µήνες απασχόλησης/12). 

Αριθµός 
εργαζοµένων 

Αριθµός ωρών 
που 
απασχολούνται 
ηµερησίως 

Αριθµός ηµερών 
που 
απασχολούνται 
µηνιαίως 

Μήνες 
απασχόλησης 

Ε.Μ.Ε. 2009 

     

 
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Συµπληρώνετε ανάλογα µε τη νοµική µορφή και την τήρηση ή µη λογιστικών βιβλίων.  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (€) 2009 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(Γ’ κατηγορίας βιβλία) 

 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  
(Γ΄ κατηγορίας βιβλία) 

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α 
(Β΄ κατηγορίας βιβλία) 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η 
(Β΄ κατηγορίας βιβλία) 

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α=ΤΕΚΜΑΡΤΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙ∆ΙΑ / 0,32 (ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΠΟΛ. 2009) 
(Για επιχειρήσεις που δεν τηρούν λογιστικά 
βιβλία) 

 

  
 

                                                 
27 Όταν η επιχείρηση έχει και άλλες δραστηριότητες πέραν των επιλέξιµων ΚΑ∆, οι Ε.Μ.Ε του παρακάτω πίνακα 
υπολογίζονται µόνο για τον επιλέξιµο ΚΑ∆. 
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∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & 

ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ  
 
Περιγράφονται αναλυτικά και τεκµηριωµένα τα κάτωθι πεδία  
 
� Συνοπτική περιγραφή της επένδυσης 
� Στόχος επένδυσης  
� Συσχέτιση επένδυσης µε τους στόχους της Πράξης  
� Αναγκαιότητα και σκοπιµότητα της επένδυσης σε σχέση µε τις ανάγκες της 

επιχείρησης  
� Σύνδεση προτεινόµενων ενεργειών και αναγκών 
� Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
� Οποιοδήποτε χρήσιµο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόµενης 

επένδυσης 
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2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (Προστίθενται όσες γραµµές απαιτηθούν). 
 

Α/Α Κατηγορία 
Ενέργειας  

Ποσότητ
α Π/Υ  

Ποσοστό 
% επί της 
Κατηγορία

ς 
Ενέργειας 

Ποσοστό 
(%) επί του 
συνολικού 

Π/Υ  

1. Προµήθεια µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού (0% - 100% Π/Υ)   
  
1.1           

1.2           

1.3           

  ΣΥΝΟΛΟ 1         

2. Κτιριακά - ∆ιαµόρφωση χώρων - Ειδικές και Βοηθητικές εγκαταστάσεις ( 0-100%)  
  
2.1           

2.2           

2.3           

  ΣΥΝΟΛΟ 2         

3. Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης  (max 15% Π/Υ) 

3.1           

3.2           

3.3           

  ΣΥΝΟΛΟ 3         

4. Αµοιβές συµβούλων και άλλες υπηρεσίες ( max 6% Π/Υ) 
  
4.1           

4.2           

4.3           

  ΣΥΝΟΛΟ 4         

5. Ενηµέρωση και προβολή ( max 5% Π/Υ) 
  
5.1           

5.2           

5.3           

  ΣΥΝΟΛΟ 5         

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)] 
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ28 
 
Κατηγορία 
∆απάνης 

 

 
Περιγραφή 
δαπάνης 

Μονάδας 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Τιµή 

     
 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

1. Προµηθευτής  
 Α.Φ.Μ. Προµηθευτή  
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

∆απάνης  
 
 
 

  Χώρος εγκατάστασης  
 
Κατηγορία 
∆απάνης 

 

 
Περιγραφή 
δαπάνης 

Μονάδας 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Τιµή 

     
 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

2. Προµηθευτής  
 Α.Φ.Μ. Προµηθευτή  
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

∆απάνης  
 
 
 

 Χώρος εγκατάστασης  
 
Κατηγορία 
∆απάνης 

 

 
Περιγραφή 
δαπάνης 

Μονάδας 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική Τιµή 

     
 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

3. Προµηθευτής  
 Α.Φ.Μ. Προµηθευτή  
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

∆απάνης  
 

 
 
 

 Χώρος εγκατάστασης  
 

                                                 
28
Οι πίνακες συµπληρώνονται για κάθε δαπάνη ανά κατηγορία και επαναλαµβάνονται όσες φορές απαιτηθεί. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3.2 του Οδηγού της Πράξης οι δαπάνες χωρίζονται σε 5 κατηγορίες όπου: 
1.Προµήθεια µηχανηµάτων, συστηµάτων, εξοπλισµού, 2. Κτιριακά - ∆ιαµόρφωση χώρων - Ειδικές και Βοηθητικές 
εγκαταστάσεις, 3. Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 4. Αµοιβές 
συµβούλων και άλλες υπηρεσίες και 5: Ενηµέρωση και προβολή. 
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4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
 
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ (€) % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 
Α. Ιδιωτική συµµετοχή    
 Ίδια κεφάλαια   
 ∆άνεια   
Β. Αιτούµενη Επιχορήγηση   
 ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β)    
 
5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ) 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Κατανάλωση τελικής ηλεκτρικής ενέργειας (KWh) 

2009 
KWh 

 
∆ιασυνδεµένο ηλεκτρικό σύστηµα ΝΑΙ  � ΟΧΙ  � 

Έχουν υλοποιηθεί ενέργειες 
εξοικονόµησης τελικής ηλεκτρικής 
ενέργειας (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ  � ΟΧΙ  � 

Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη σχετική 
τεκµηρίωση. 
 

 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Κατανάλωση καυσίµων 

2009 
Είδος 

καυσίµου 
Ποσότητα 

(tn) 
Κατωτέρα 

Θερµογόνος 
∆ύναµη 
Θκ(βλ. 

πίνακα Α1, 
Παράρτηµα 

10) 

Ενεργειακός 
Βαθµός 

Απόδοσης 

Τελική Θερµική Ενέργεια 
(kWh) 

     
     
     
Αγοραζόµενη 
θερµική 
ενέργεια 
(kWh) 

    

Πωλούµενη 
θερµική 
ενέργεια 
(kWh) 

    

Έχουν υλοποιηθεί ενέργειες µείωσης 
κατανάλωσης καυσίµων (ΝΑΙ/ΟΧΙ).  

ΝΑΙ  � ΟΧΙ  � 

Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη σχετική τεκµηρίωση. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Υ∆ΑΤΟΣ (από δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης) 
 
Κατανάλωση  ύδατος (m³) 

2009 
m³ 

 
Έχουν υλοποιηθεί ενέργειες µείωσης 
κατανάλωσης ύδατος (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

ΝΑΙ  � ΟΧΙ  � 

Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη σχετική 
τεκµηρίωση. 
 

 

 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ–ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
∆ιαχείριση απορριµµάτων - Περιγραφή διαθέσιµων τρόπων και µεθόδων (πχ. κάδοι 
ανακύκλωσης) 
 
 
 
 
 
1. Ενσωµάτωση τεχνικών διαχείρισης 
απορριµµάτων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

  

ΝΑΙ  � ΟΧΙ  � 

Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη σχετική 
τεκµηρίωση. 
 

 

2. Ενσωµάτωση τεχνικών ανάκτησης / 
ανακύκλωσης(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

ΝΑΙ  � ΟΧΙ  � 

Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη σχετική τεκµηρίωση 
 

 

 
Επεξεργασία αποβλήτων - Περιγραφή τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων 
 
 
 
 
 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
Πράσινες πολιτικές που τυχόν έχουν υιοθετηθεί (πολιτική αγορών, προµηθειών, 
εκπαίδευσης, προσωπικού κ.λπ.). (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 
ΝΑΙ  �                                  ΟΧΙ  � 
 
Αν ΝΑΙ περιγράψτε µε τη σχετική τεκµηρίωση  
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Υφιστάµενα περιβαλλοντικά συστήµατα και πρότυπα 
 
ΝΑΙ  �                                  ΟΧΙ  � 
 
 
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ/ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
(εφόσον δεν διαθέτει 
σηµειώνεται - ) 

1 EMAS ΝΑΙ  � ΟΧΙ  �  
2 ISO 14001 ΝΑΙ  � ΟΧΙ  �  
3 ECOLABEL ΝΑΙ  � ΟΧΙ  �  
4 ΑΛΛΟ ΝΑΙ  � ΟΧΙ  �  

 



ΒΕΑ8ΟΟ-Φ9Ξ 

 89 

5.2 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ) 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Περιγραφή επιλέξιµων ενεργειών - Περιγραφή τρόπου µείωσης κατανάλωσης τελικής 
ενέργειας  
 
 
 
 
 
Α/Α Επιλέξιµη ενέργεια Εξοικονόµηση τελικής 

ηλεκτρικής ενέργειας (KWh) 
 

1   
2   
3   
4   
5   
ΣΥΝΟΛΟ  
 
Ετήσια κατανάλωση τελικής ηλεκτρικής 
ενέργειας µετά την επένδυση (KWh) 

 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Περιγραφή επιλέξιµων ενεργειών - Περιγραφή τρόπου µείωσης κατανάλωσης 
θερµικής ενέργειας τελικής χρήσης 
 
 
 
 
 
Α/Α Επιλέξιµη ενέργεια Εξοικονόµηση θερµικής 

ενέργειας τελικής χρήσης 
(KWh) 

 
1   
2   
3   
4   
5   
ΣΥΝΟΛΟ  
 
Ετήσια Κατανάλωση καυσίµων (µετά την επένδυση) 

Είδος 
καυσίµου 

Ποσότητα 
(tn) 

Κατωτέρα 
Θερµογόνος 
∆ύναµη 
Θκ(βλ. 

πίνακα Α1, 
Παρ/µα 10) 

Ενεργειακός 
Βαθµός 

Απόδοσης 

Τελική Θερµική Ενέργεια 
(kWh) 

     
     
     
Αγοραζόµενη 
θερµική 
ενέργεια 
(kWh) 

    

Πωλούµενη 
θερµική 
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ενέργεια 
(kWh) 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Υ∆ΑΤΟΣ (από δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης) 
 
Περιγραφή επιλέξιµων ενεργειών - Περιγραφή τρόπου µείωσης κατανάλωσης ύδατος 
 
 
 
 
 
 
 
Α/Α Επιλέξιµη ενέργεια Εξοικονόµηση ύδατος (m³) 
1   
2   
3   
4   
5   
ΣΥΝΟΛΟ  
 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Υ∆ΑΤΟΣ (µετά την επένδυση) 
 
 Ετήσια κατανάλωση ύδατος µετά την επένδυση (σε m³)  

 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ–ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
Ανάπτυξη περιβαλλοντικών προτύπων και συστηµάτων. Κατάσταση απόκτησης 
περιβαλλοντικών προτύπων και συστηµάτων µετά την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου. 
 
 
 
 
 
 
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑ/ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΑΙ/ΟΧΙ 
1 EMAS ΝΑΙ � ΟΧΙ � 
2 ISO 14001 ΝΑΙ � ΟΧΙ � 
3 ECOLABEL ΝΑΙ � ΟΧΙ � 
4 ΑΛΛΟ ΠΡΟΤΥΠΟ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΝΑΙ � ΟΧΙ � 

∆ιαχείριση απορριµµάτων και διάθεση αποβλήτων - Περιγραφή επιλέξιµων ενεργειών 
και τρόπου υλοποίησης 
 
 
 
 
 
Α/Α Επιλέξιµη ενέργεια Προϋπολογισµός 

παρέµβασης 
Ποσοστό επί του συνολικού 
προϋπολογισµού. 

1    
2    
3    
4    
5    
ΣΥΝΟΛΟ   
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6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΕΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΟΘΕΙ 
1.  ΝΑΙ � ΟΧΙ � 
2.  ΝΑΙ � ΟΧΙ � 
3.  ΝΑΙ � ΟΧΙ � 
4.  ΝΑΙ � ΟΧΙ � 
5.  ΝΑΙ � ΟΧΙ � 

 
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
 
ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Π/Υ, ενέργειες που 
υλοποιήθηκαν, αποτελέσµατα)  

 
1. 

 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
3. 

 
 
 

ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ. 

 

 
1. 

 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
3. 
 

 
 
 

ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

 
1. 

 
 
 

 
2. 

 
 
 

 
3. 
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8. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(∆ιαδικασίες-Μεθοδολογία χρονοδιάγραµµα, κ.λπ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την επιχείρηση 
                                                                                                      -Ο/Η- 

Νόµιµος/η Εκπρόσωπος 
 

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή) 
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