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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» 

ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

 

1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 
επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ  ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο 
επηιέμηκεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ΚΑΓ 77.34.10.02. - ππεξεζίεο 
ελνηθίαζεο ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο ρσξίο πιήξσκα. Μπνξεί λα 
ππνβάιιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο»; 

 

Όρη, εθφζνλ δηαζέηεη κφλν ηνλ ΚΑΓ 55.1. Θα κπνξνχ                                                                                                     
ζε λα ππνβιεζεί πξφηαζε κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε μελνδνρεηαθή 
επηρείξεζε δηέζεηε ηνλ ΚΑΓ 77.34.10.02 πξηλ ηελ 1/1/2010. 

 

 

2. Σνπξηζηηθή επηρείξεζε πνπ θαηέρεη 2 ήκαηα ΔΟΣ, κπνξεί λα 
θάλεη 2 δηαθνξεηηθέο πλεξγαζίεο, κε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο 
θαη λα ππνβάιεη 2 δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο; χκθσλα κε ηνλ 
Οδεγφ, ζει.28, θαίλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη. π.ρ ηνπξηζηηθή 
επηρείξεζε κε 2 μελνδνρεία (2 ήκαηα ΔΟΣ), κπνξεί λα θάλεη 
πλεξγαζία ηνπ ελφο μελνδνρείνπ κε γξαθείν ηνπξηζκνχ θαη λα 
ππνβάιεη πξφηαζε θαη λα θάλεη ζπλεξγαζία ηνπ άιινπ 
μελνδνρείνπ κε επηρείξεζε ζρνιήο ηππαζίαο θαη λα ππνβάιεη 
άιιε πξφηαζε; 

 

Όρη δηφηη ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο απφ ηνλ ίδην 
θνξέα (επηρείξεζε), πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο 
Πξάμεο, είηε κεκνλσκέλα είηε δηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζπλεξγαηηθφ 
εηαηξηθφ ζρήκα, απνξξίπηνληαη εμ’ νινθιήξνπ φιεο νη πξνηάζεηο ζηηο 
νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη απνθιείεηαη ε εθ λένπ δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξφηαζεο. 

 

3. Πνηα ζπκβαηηθά πισηά κεηαθνξηθά κέζα ζεσξνχληαη επηιέμηκα; 
Π.ρ. ζθάθε, θαλψ-θαγηάθ, θνπζθσηά; 

 

Δπηιέμηκα πισηά κεηαθνξηθά κέζα είλαη φζα  ζπκβάινπλ ζηελ άζθεζε 
ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη φζα 
εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ, ηαρχπινσλ 
ηαρπθίλεησλ ζθαθψλ θαη ινηπψλ ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο κε 
ππνρξέσζε λενιφγεζεο/ιεκβνιφγεζεο π.ρ. κεραλνθίλεηα 
επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο, ηζηηνθφξα επαγγεικαηηθά πινία 
αλαςπρήο, θαηαδπηηθά ζθάθε, ηαρχπινα ή ηαρπθίλεηα ζθάθε, 
ζαιάζζηα κνηνπνδήιαηα (sea beetle, sea bike, serf-jet, jet-ski θιπ.), 
hovercraft, catamaran, κεραλνθίλεηεο ιέκβνη, ηζηηνπιντθέο ιέκβνη θιπ. 
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Δπηπιένλ επηιέμηκα είλαη θαη ινηπά ζαιάζζηα κέζα αλαςπρήο π.ρ. 
ζαιάζζην ζθη, ζαιάζζην αιεμίπησην (para sailing ή parachuting), 
ζαιάζζην έιθεζξν, ζαιάζζην δαθηπιίδη, ηζηηνζαλίδα (wind surf), aqua 
scooter, seabuggy, mini cruiser, KANO –KAYAK θιπ. σο εμνπιηζκφο 
εθπαίδεπζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

 
4. Φνπζθσηφ ζθάθνο, πνπ δελ έρεη ζηελ άδεηα ηνπ πξνζδηνξηζκφ 

πεξί επαγγεικαηηθήο ή κηθηήο ρξήζεο, παξά κφλν φξην ζρεηηθά 
κε ηνλ αλψηαην επηηξεπφκελν αξηζκφ ησλ κεηαθεξφκελσλ 
αηφκσλ, είλαη επηιέμηκε δαπάλε σο κεηαθνξηθφ κέζν ; 

 
Όρη , ε άδεηα ηνπ ζθάθνπο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηελ ρξήζε ηνπ ( 
επαγγεικαηηθή ή κηθηή). 

 
 
 

5. Έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο ζηελ πξάμε ηνπ ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ επηρείξεζε  ηεο νπνίαο κέηνρνη είλαη ν δήκνο , ε 
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη ε έλσζε δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ; 

 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ κεηνρηθή ζχλζεζε κηαο επηρείξεζεο 
ζπκκεηέρεη ν  δήκνο θαη άιινη δεκφζηνη θνξείο  δελ κπνξεί λα 
ππνβιεζεί πξφηαζε ζην πιαίζην  ηεο πξάμεο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. 
 

6. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ εθαξκνγήο δελ είλαη επηιέμηκεο νη 
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί, επηρεηξήζεηο ΟΣΑ θαη νη 
ζπγαηξηθέο ηνπο. Δπηρείξεζε πνπ εθκηζζψλεη π.ρ. εζηηαηφξην 
εληφο δεκνηηθνχ πάξθνπ ή ρηνλνδξνκηθφ θέληξν πνπ αλήθεη ζε 
Γήκν  είλαη επηιέμηκε; 

Ναη , ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαιχπηνληαη  νη φξνη πνπ ηίζεληαη απφ 
ηνλ νδεγφ.  

7. Δηαηξεία ε νπνία έρεη ΚΑΓ επηιέμηκν 93.29.11.04 Τπεξεζίεο 
εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο (ζαιάζζησλ πνδειάησλ, 
θαλφ θαη παξφκνησλ εηδψλ αλαςπρήο), πξηλ ηελ 01/01/2010 
κπνξεί λα θάλεη δαπάλεο θαη ζε άιινπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ; Δαλ 
λαη ηη εκεξνκελία πξέπεη λα έρνπλ νη θαηλνχξγηνη ΚΑΓ; 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα επηρείξεζε επεθηείλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο  
δηεπθξηλίδεηαη  φηη απηή ζα αθνξά ζε επηιέμηκν ΚΑΓ ηνπ νπνίνπ ε 
έλαξμε ζα έρεη γίλεη πξηλ ηελ 1/1/2010.  
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8. Δκπνξηθή εηαηξεία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ίδξπζε ζρνιήο 
ηζηηνζαλίδσλ θαη ινηπψλ αζιεκάησλ. Έρεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ 
77.21.10.04 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ζαιάζζησλ ζπνξ 
(θπκαηνζαλίδσλ, ζθη, ιέκβσλ θ.ιπ.). πξηλ απφ ηελ 01/01/2010 
κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα;  

Ναη . Δίλαη επηιέμηκε εθφζνλ δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 
1/1/2010. 

9. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 δηαζέηεη 
θαη επηιέμηκν  ΚΑΓ 77.34.10.02. - ππεξεζίεο ελνηθίαζεο 
ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο ρσξίο πιήξσκα (Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο). 
Γηα ηε λέα απηή δξαζηεξηφηεηα σο βαζηθή δαπάλε πξνβιέπεηαη ε 
πξνκήζεηα  ελφο ηζηηνπιντθνχ. Απφ ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο  πξνθχπηεη φηη κπνξεί ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε 
(σο εμνπιηζκφο) λα κεηέρεη έσο 100% ζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Δίλαη επηιέμηκε ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε 
ζηελ θαηεγνξία ηνπ εμνπιηζκνχ; 

Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ θαηεγνξία 
εμνπιηζκφο, αιιά ζηελ θαηεγνξία «πισηά κεηαθνξηθά κέζα». χκθσλα 
κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ νδεγνχ επηιέμηκε είλαη ε πξνκήζεηα πισηψλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ κε κέγηζην πξνυπνινγηζκφ έσο 80.000 € θαη κέρξη 
πνζνζηνχ 20% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο. ε θάζε 
πεξίπησζε, ε ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα γίλεη γηα ηνλ ΚΑΓ 77.34.10.02 , ν 
νπνίνο ζα πθίζηαηαη πξηλ ηελ 1/1/2010 θαη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη 
ζαθψο ε ζχλδεζε ηεο δαπάλεο κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. H άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλήζσο 
πξνυπνζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ ζπλδπαζηηθά απφ 
πεξηζζφηεξεο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο. Η πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ απφ 
κία επηιέμηκε θαηεγνξία ελδέρεηαη λα ππνθξχπηεη επέλδπζε 
εθζπγρξνληζκνχ ππάξρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

10. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη ην 
εζηηαηφξην θαη ην παιαηφ νηλνπνηείν πνπ ππάξρεη ζην νηθφπεδν ηνπ 
μελνδνρείνπ γηα γεπζηγλσζία ζηηο ηνπηθέο πνηθηιίεο θξαζηνχ 
(λπρηέξη, αζχξηηθν)   ζηα πιαίζηα ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ; 

       Δίλαη επηιέμηκε εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο  ε ελαιιαθηηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη ε ζαθήο αληηζηνίρηζε 
ησλ δαπαλψλ κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο . 
Δπηπιένλ ηνλίδεηαη  φηη νη ρψξνη πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο αθελφο ζα 
πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 
αθεηέξνπ ππνρξεσηηθά ζπλνδεχνληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε 
αληίζηνηρεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο. 
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11. Όπσο πξνθχπηεη απφ ζπδεηήζεηο κε αξθεηνχο μελνδφρνπο 
ππάξρεη θαηεγνξία πειαηψλ πνπ επηζθέπηνληαη  ρψξεο γηα 
αιηεπηηθφ ηνπξηζκφ. Γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή απαηηείηαη ε 
κίζζσζε ζθάθνπο κε πιήξσκα φπσο θαη εηδηθνχ εμνπιηζκνχ. Θα 
κπνξνχζε ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζε 
θάπνηα απφ ηηο επηιέμηκεο ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

Ναη ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη 
επηιέμηκνο ΚΑΓ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 1/1/2010 , ε επηρείξεζε δηαζέηεη φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε άζθεζε 
ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

12. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε   κε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνλ 
ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ (Αζιεηηθφο ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, ζθη), 
επηζπκεί λα δηεπξχλεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο αζιεηηθνχ 
ηνπξηζκνχ κε ηελ δεκηνπξγία ελφο γεπέδνπ ηέληο. Θα κπνξνχζε 
λα επηδνηεζεί ε θαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ θαη ε πξνκήζεηα εηδηθνχ 
εμνπιηζκνχ ζηνλ ΚΑΓ 77211009 – Τπεξεζίεο κίζζσζεο 
αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ; 

Ναη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ  
(77.21.10.09) πξηλ ηελ 1/1/2010 θαη  νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ζε ηζρχ. 
Οπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο ζε θηίξηα θαη ρψξνπο γηα ηνπο ζθνπνχο 
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απαηηνχλ αιιαγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, 
ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη λα 
πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

13. Δπηρείξεζε κε επηιέμηκν θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 77.21.10.05- 
ππεξεζίεο ελνηθίαζεο εμνπιηζκνχ ρηνλνδξνκηθψλ αζιεκάησλ, 
γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο ζηελ 
δξαζηεξηφηεηα ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ επηζπκεί κεηαμχ άιισλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ, λα πξνκεζεπηεί εηδηθφ κεράλεκα γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ κηζζψλεη (ζθη, snowboard). Μεηά 
ηε κίζζσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζπλήζσο παξαηεξνχληαη 
γξαηδνπληέο θαη ρηππήκαηα, εμαηηίαο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 
πεξηπηψζεσλ, ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ ρηνληνχ. Με ηελ 
ζπληήξεζε-επηζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ην κεράλεκα 
(επίζηξσζε ξεηίλεο θαη θεξηνχ ζηα ρηππήκαηα) ν εμνπιηζκφο 
επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κε απνηέιεζκα ηελ 
δηαηήξεζε ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ θαη ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ πηζηεχνπκε φηη είλαη ζηε 
ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δίλαη επηιέμηκνο ν εμνπιηζκφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ ζε θαιή θαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα αζθείηαη ε ελαιιαθηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα απνηειεί κέξνο πξνκήζεηαο 
ζπλνιηθφηεξνπ εμνπιηζκνχ ζρεηηθνχ κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην νινθιεξσκέλν επελδπηηθφ 
ζρέδην. 

14. Γεκηνπξγία δξαζηεξηφηεηαο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ spa ή 
ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο; 

Γεδνκέλνπ φηη βάζεη ηεο εζληθήο νλνκαηνινγίαο νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ δελ πξνθχπηεη ε χπαξμε ΚΑΓ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 
αλάπηπμε ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε δεκηνπξγία ηεο ελ ιφγσ 
δξαζηεξηφηεηαο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν δηακέζνπ ησλ 
επηιέμηκσλ ΚΑΓ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ νδεγνχ. 
Σνλίδεηαη φηη κεηαμχ άιισλ ηίζεηαη σο βαζηθή πξνυπφζεζε ε χπαξμε 
ησλ θαηά πεξίπησζε εηδηθψλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο ελ 
ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. 

15. Δπηρείξεζε αζιεηηθνχ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχζε ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε θαηεγνξία δαπαλψλ εμνπιηζκνχ 
λα πξνκεζεπηεί κηθξά  (laser, Καηακαξάλ) ή θαη κεγαιχηεξα 
ηζηηνπιντθά ζθάθε; 

Η πξνκήζεηα πισηψλ κέζσλ κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ νδεγφ 
εθαξκνγήο ηεο πξάμεο. 

16. Πφζα ρξφληα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην 
αθηλήηνπ κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη 
θηηξηαθέο δαπάλεο ε επηρείξεζε απηή ζην πξφγξακκα ηνπ 
Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ; 

Σν κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε 
έηε απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 

 

17.  ε πεξηπηψζεηο πλεξγαζίαο, εάλ έλα  μελνδνρείν πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ πφιε Α  ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ πφιε Β  πξέπεη ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν λα αλνίμεη  
ππνθαηάζηεκα ζηελ πφιε Β γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

Όρη, δελ θξίλεηαη απαξαίηεην, αξθεί λα ηεθκεξηψλεηαη ε απξφζθνπηε 
πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαζψο θαη ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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18.  Ξελνδνρείν πνπ δηαζέηεη 2 ήκαηα ΔΟΣ δχλαηαη ή λα ππνβάιεη 1 
ζρέδην κε δαπάλεο θαη ζηα δχν μελνδνρεία ή λα ππνβάιεη 2 
επελδπηηθά ζρέδηα. Αλ ζπκκεηάζρεη ζε πλεξγαζία κπνξεί λα 
ζπκπεξηιάβεη ζην ζρέδην θαη ηα 2 μελνδνρεία ή πξέπεη λα επηιέμεη 
ην έλα απφ ηα δχν;  

ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζηψλ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά έλα 
επελδπηηθφ ζρέδην ζπλεπψο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα δχν 
μελνδνρεία. εκεηψλεηαη φκσο φηη ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
ππνβιεζεί πξφηαζε ζπλεξγαζίαο κφλν γηα ηα δχν μελνδνρεία αιιά ζα 
πξέπεη λα ππάξρεη θαη άιιε κε νκνεηδήο επηρείξεζε (κε δηαθνξεηηθφ 
ΑΦΜ) πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζην ζπλεξγαηηθφ ζρήκα. 

 

19.  Ση δαπάλεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ 
γαζηξνλνκίαο ; 

Γαπάλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο 
ηνπξηζκνχ πνπ ε επηρείξεζε πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξνληαη δαπάλεο εμνπιηζκνχ θαηαζθεπήο εθζεηεξίνπ πξντφλησλ 
θαη δαπάλεο πξνβνιήο, ρσξίο λα απνθιείνληαη δαπάλεο απφ ηηο 
θαηεγνξίεο εμνπιηζκνχ θαη θηηξηαθψλ παξεκβάζεσλ ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ζχλδεζε ησλ δαπαλψλ 
απηψλ κε ηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα πινπνηεζεί. Σνλίδεηαη 
φηη ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ νδεγνχ ζρεηηθά 
κε ηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. 

 

20.  Δπηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηξία θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηελ νπνία ζα 
ζπκπεξηιάβεη δαπάλεο θαη γηα ηνπο ηξεηο ρψξνπο (ηξεηο 
δηαθνξεηηθέο άδεηεο ); 

Ναη είλαη δπλαηή ε ππνβνιή πξφηαζεο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη 
δαπάλεο θαη γηα ηα ηξία θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κφλν 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΑΓ 55 θαη κφλν θάησ απφ ην ίδην Δηδηθφ ήκα 
Λεηηνπξγίαο. 

21. Δίλαη επηιέμηκα ζην πξφγξακκα απηνθηλνχκελα νρήκαηα γηα ηελ 
κεηαθνξά εμνπιηζκνχ, ζθαθψλ π.ρ. εηδηθέο ξπκνχιθεο, ηξέτιεξ, 
θιάξθ ; 

Όρη, δελ είλαη επηιέμηκε ε κεηαθνξά εμνπιηζκνχ . 
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22. Οη επηρεηξήζεηο πνπ απφ 1/1-30/6/2010 δελ ηεξνχζαλ βηβιία θαη 
απφ 1/7-31/12/2010 ηεξνχλ ππνρξεσηηθά βηβιία, πψο 
βαζκνινγνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε σο Με ηήξεζε βηβιίσλ ή σο 
Σήξεζε βηβιίσλ; 

ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο βαζκνινγνχληαη σο κε ηήξεζε 
βηβιίσλ .Γηα ηνλ έιεγρν φκσο  ηεο πξνυπφζεζεο  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε  αζξνηζηηθά  
ηα ηεθκαξηά εηζνδήκαηα βάζεη ηεο ΠΟΛ θαζψο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ 
ηεο επηρείξεζεο γηα ην δηάζηεκα πνπ ηεξνχζε βηβιία. 

 

23. Δθφζνλ ηα μελνδνρεία/ελνηθηαδφκελα δσκάηηα/θάκπηλγθ είλαη 
επηιέμηκα ζην πξφγξακκα κε ηνλ ΚΑΓ 55, πνηα δξαζηεξηφηεηα 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θάησ απφ απηφλ 
ηνλ ΚΑΓ; Μπνξνχλ λα έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο spa, πγείαο- επεμίαο 
θ.ιπ. αλ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο, δεδνκέλνπ φηη εάλ 
απηέο ηηο ππεξεζίεο ηηο παξέρνπλ θαη ζε πειάηεο εθηφο 
μελνδνρείνπ (ζπλήζεο ηαθηηθή) ζα δηαζέηνπλ θαη ζρεηηθφ ΚΑΓ π.ρ. 
96.04.10.07 «Τπεξεζίεο ζάνπλαο, spa (φρη ζεξαπεπηηθνχ) θαη 
αηκφινπηξσλ» ν νπνίνο ΚΑΓ φκσο δελ είλαη επηιέμηκνο . 

Η ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα ιακβάλεη ρψξα κφλν κέζσ ηνπ 
επηιέμηκνπ ΚΑΓ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

24. Πνηεο δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο γηα ηα εζηηαηφξηα; Παξάδεηγκα: Αλ 
έλα εζηηαηφξην ζέιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην κελνχ ηνπ πηάηα  πνπ 
αλαδεηθλχνπλ ηελ ηνπηθή παξαγσγή, ζα επηδνηεζεί γηα φιν ην 
εχξνο ηνπ εμνπιηζκνχ π.ρ. πηάηα, ηξαπεδνκάληεια, θαζίζκαηα 
θ.ι.π.;  

ην πξφγξακκα είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη 
εμ’νινθιήξνπ δαπάλεο εθζπγρξνληζκνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 

25. ηελ πξνυπφζεζε 9 αλαθέξεη φηη ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο 
επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε  , δηεπθξηλίδνληαο φηη ν 
κέζνο φξνο Κ.Δ γηα ηα ζπλεξγαηηθά-εηαηξηθά ζρήκαηα κε ηε κνξθή 
ηεο πλεξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ/αθαζάξηζησλ εζφδσλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
κεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ 
απηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα εθ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ δελ 
έρεη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο  
νηθνλνκηθήο ρξήζεο ( έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηνπ 2011) ηη 
Κ.Δ παίξλνπκε ; 
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Θα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
κεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία. Οπφηε ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ν 
θχθινο εξγαζηψλ γηα ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε είλαη κεδεληθφο θαη ε 
επηρείξεζε ζα ιεθζεί ππφςε κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
κεηέρνπλ ζηε πλεξγαζία . 

 

26. Σα Σνπξηζηηθά γξαθεία (κφλν θαδ 79) κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 
κφλα ηνπο πξφηαζε ή ζα πξέπεη κφλν κέζα απφ ζπλεξγαζία 
αλάινγα κε ηελ κνξθή ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ. Π.ρ. Έζησ 
Σνπξηζηηθφ γξαθείν ην νπνίν δηνξγαλψλεη «εθδξνκή» :Γηα 
ζπλέδξην ζα πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε επηρείξεζε ΚΑΓ 
82.30.11.02 Τπεξεζίεο νξγάλσζεο επηζηεκνληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ  ή ζε πάξθν αλαςπρήο ζα πξέπεη λα γίλεη ζε 
ζπλεξγαζία κε επηρείξεζε κε θαδ 93.29.11.06 Τπεξεζίεο πάξθνπ 
αλαςπρήο? 

Η άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ιακβάλεη ρψξα βάζεη ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θάζε επηρείξεζεο.  

27. ηελ θαηεγνξία Δμνπιηζκφο (επηιέμηκεο ελέξγεηεο) πξνβιέπεηαη 
κεηαμχ ησλ άιισλ ζην 1.2. ε ρξεκαηνδφηεζε απφθηεζεο 
ζπκβαηηθψλ ή θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ρεξζαίσλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ ……. , ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη 
θαηαρψξηζε ηνπ ρεξζαίνπ κέζνπ κε ειιεληθέο πηλαθίδεο εθφζνλ 
θάηη ηέηνην απαηηείηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα πνηα ρεξζαία 
κέζα ππάξρεη δπλαηφηεηα απηά λα θαηαρσξεζνχλ κε μέλεο 
πηλαθίδεο; Σν ίδην εξψηεκα ηζρχεη θαη γηα ηηο δαπάλεο 1.3 γηα ηε 
λενιφγεζε ησλ πισηψλ κέζσλ ππφ ειιεληθή ή μέλε ζεκαία. 

 
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα επηδνηνχκελα ρεξζαία κέζα ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ ειιεληθέο πηλαθίδεο ελψ ηα πισηά ειιεληθή ζεκαία. 
 
 

28. Ξελνδνρείν πνπ δηαζέηεη έλαλ θαη κνλαδηθφ ΚΑΓ (ηνλ 55.10) πνπ 
είλαη επηιέμηκνο γηα ην πξφγξακκα,  επηζπκεί λα εληάμεη ζην 
δπλακηθφ ηνπ θαη εγθαηάζηαζε beach soccer. Η ελ ιφγσ 
δξαζηεξηφηεηα, δελ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν ΚΑΓ. Θα 
κπνξνχζε λα πινπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ επέλδπζε κέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο; 

Ναη , ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε αλάπηπμε ηεο 
ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ. 
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29. Αλαθέξεηαη ζηνλ Οδεγφ, φηη επηδνηείηαη αγνξά κέζσλ κεηαθνξάο 
κέρξη ηνπ 15% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη κέρξη 60.000€. 
Αλ θάπνηνο ζέιεη λα αγνξάζεη έλα κέζν πνπ θνζηίδεη αθξηβφηεξα 
κπνξεί λα αηηεζεί επηρνξήγεζεο γηα κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δαπάλεο; 

Ναη είλαη δπλαηφ λα αηηεζεί επηρνξήγεζε γηα κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δαπάλεο. 

 

30. Τπεξεζίεο επίδεημεο καγεηξηθήο ζε μελνδνρείν είλαη επηιέμηκε σο 
απηφλνκε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (ζ.ζ δελ ππάξρεη 
ζρεηηθφο ΚΑΓ) ή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ επηρείξεζε κε 
επηιέμηκν ΚΑΓ (δει. απφ ην ίδην ην μελνδνρείν); εκεηψζηε φηη 
θαηά ηε δεχηεξε πεξίπησζε δελ ζα παξέρεηαη σο facility 
(δσξεάλ) ππεξεζία, αιιά επί πιεξσκή. 

Η ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ 
μελνδνρείν ην νπνίν δηαζέηεη εζηηαηφξην ( ν επηιέμηκνο ΚΑΓ είλαη 
56.10.11.02 Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ κέζα ζε μελνδνρείν χπλνπ) θαη 
πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ. 

 

31. Σα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαηεζεηκέλα ζηελ ΓOY; 

Ναη . 

 

32. Έλα γξαθείν ηνπξηζκνχ ζηελ Αζήλα κπνξεί λα θάλεη ζχκθσλν 
ζπλεξγαζίαο κε έλα ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα ζηελ Κξήηε; Αλ λαη πνπ 
ζα θαηαηεζεί ν θάθεινο; 

Η πξφηαζε ζα ππνβιεζεί ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ Leader.  

 

33. ηα εζηηαηφξηα ππάξρεη κφλν ε ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ή λα 
απνθηήζνπλ ην εηδηθφ ζήκα πνηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή θνπδίλα 
ηνπ ΔΟΣ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ελαιιαθηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο;  

Σν ζήκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 
νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. Σνλίδεηαη φηη ην ζήκα κπνξεί λα ππάξρεη 
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο ή λα απνθηεζεί θαηά ηε 
δηάξθεηα πινπνίεζήο ηεο. 
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34. Δπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ 56.10.11.04 ε άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ελφο ρψξνπ αλαθέξεη ΠΙΣΑΡΙΑ-ΑΝΑΨΤΚΣΗΡΙΟ-
ΟΒΔΛΙΣΗΡΙΟ  θαη ηνπ δεχηεξνπ ΠΙΣΑΡΙΑ- ΚΑΦΔΣΔΡΙΑ; 

Όρη δελ είλαη επηιέμηκεο νη αλσηέξσ θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα 
κε ηνλ νδεγφ. 

 

35. Μία πθηζηάκελε επηρείξεζε κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο πξηλ ηελ 1.1.2010 ιεηηνπξγεί σο 
ππνθαηάζηεκα θαη ζέιεη λα κεηαθεξζεί ζε άιιε δηεχζπλζε κέζα 
ζηνλ επφκελν δηάζηεκα ζε νίθεκα πνπ ζα κηζζψζεη γηα 9έηε .  
Μπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε; Δπηηξέπεηαη ε κεηεγθαηάζηαζε; 

Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα κεηεγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα γίλεη κεηά ηελ 
πηζαλή έγθξηζε ηνπ έξγνπ θαη ζα εμεηαζζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  

 

36. Μηα πθηζηάκελε επηρείξεζε κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ εζηίαζεο πξηλ ηελ 1.1.2010,  κειινληηθά έσο 
ηνλ Γεθέκβξην ζα κεηαβηβαζηεί,  ζε θπζηθφ πξφζσπν πξψηνπ 
βαζκνχ ζπγγέλεηαο. Μπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε; Έσο πφηε 
κπνξεί λα γίλεη ε κεηαβίβαζε γηα λα είλαη επηιέμηκε ε επηρείξεζε; 

Η ππνβνιή θαη έληαμε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα αθνξά ζηελ ίδηα 
επσλπκία .Καηά ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα κεηαβίβαζεο δελ ζα 
πξέπεη λα γίλεη ζην πξναλαθεξζέλ δηάζηεκα ελψ ην ζρεηηθφ αίηεκα 
κεηαβίβαζεο ζα εμεηαζζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  

 

37. Ξελνδνρείν ην νπνίν έρεη κνλαδηθφ ΚΑΓ 55.10  επηζπκεί λα 
θαηέβεη ζην πξφγξακκα κε κεκνλσκέλε πξφηαζε (θαη φρη 
ζπλεξγαζία) γηα λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ, 
γεπεδάθηα mini golf, ηέληο θαη λεξνηζνπιήζξεο. Οη λέεο παξνρέο 
ζα παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο ηνπ ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. Δίλαη 
επηιέμηκν ην ζπγθεθξηκέλν επελδπηηθφ ζρέδην γηα δαπάλεο νη 
νπνίεο αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ απηψλ παξνρψλ ρσξίο 
πξνζζήθε ΚΑΓ εθφζνλ δελ ζα γίλεηαη ρξέσζε; 

Ναη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ απαηηείηαη ε έλαξμε λένπ ΚΑΓ θαη 
ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηπξνζζέησο 
ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέηεη φιεο ηηο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο 
άδεηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ.  
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38. Ξελνδνρείν ην νπνίν έρεη κνλαδηθφ ΚΑΓ 55.10  ζέιεη λα 
θαηαζθεπάζεη γήπεδα πνδνζθαίξνπ, βφιευ θ.ι.π. έηζη ψζηε λα 
θηινμελεί αζιεηηθέο νκάδεο πνπ ζα πξνπνλνχληαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο απηέο θαη ζα δηακέλνπλ ζην μελνδνρείν γηα φζν 
δηάζηεκα ζα δηαξθεί ε πξνπφλεζε. Δίλαη επηιέμηκε ε επηρείξεζε 
ή ζα έπξεπε λα δηαζέηεη θαη ζρεηηθνχο ΚΑΓ, νη νπνίνη φκσο δελ 
είλαη επηιέμηκνη βάζεη ηνπ πίλαθα 2 ηνπ νδεγνχ; 

Ναη,  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ νδεγνχ θαη 
εηδηθφηεξα νη άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ πνπ ζα 
θηινμελεζνχλ νη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 
απαηηείηαη ε θαηάζεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
ζρεδίσλ. 

 

 
39. Δίλαη επηιέμηκε ε αγνξά ηζηηνθφξνπ ζθάθνπο, σο θχξηνο εηδηθφο 

εμνπιηζκφο επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ελνηθίαζε 
ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο ρσξίο πιήξσκα; Σν ζθάθνο δελ αθνξά 
κφλν ηελ κεηαθνξά αηφκσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
(θαηαδπηηθφ ζθάθνο), αιιά απνηειεί ηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηα 
(ηζηηνπινΐα). 

 
Ναη είλαη επηιέμηκε ε πξνκήζεηα ηζηηνθφξνπ ζθάθνπο γηα ηελ άζθεζε 

ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ δηέπνπλ 
ηνλ νδεγφ. 
 
 

 
40. Παξαδνζηαθφ θαθελείν (κε επηιέμηκν ΚΑΓ), ζέιεη λα θάλεη θάπνηεο 

δαπάλεο εμνπιηζκνχ (φπσο θαξέθιεο, ηξαπέδηα, πάγθνπο 
εξγαζίαο, Η/Τ) θ.ι.π. θαζψο θαη θηηξηαθέο δαπάλεο θαη δαπάλεο 
πξνβνιήο-πξνψζεζεο. 

 
Οη δαπάλεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία 
ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο 
ελδεηθηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ νδεγφ. Οη δαπάλεο απηέο δελ πξέπεη λα 
νδεγνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ δνκψλ ηεο 
επηρείξεζεο αιιά ζηελ ππνβνήζεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
φπσο αλαιχεηαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην .    

 
 

41. πκκεηνρή ζε έθζεζε ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά κε ειιεληθά πξντφληα 
είλαη επηιέμηκε; 

 
Ναη  εθφζνλ αθνξά ζπκκεηνρή γηα ηελ πξνψζεζε λένπ πξντφληνο ή 
ήδε ππάξρνληνο πξντφληνο ζε κηα λέα αγνξά. 
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42. Ξελνδνρείν κε κνλαδηθφ ΚΑΓ 55.10 ην νπνίν ζθνπεχεη λα 
θαηεβάζεη κεκνλσκέλε πξφηαζε (ρσξίο ΤΝΔΡΓΑΙΑ) ζηελ 
νπνία ε θεληξηθή ηδέα είλαη : ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 
πειαηψλ ηνπ ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ  δηακέζνπ ηεο 
πξνβνιήο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηνπηθήο πεξηνρήο (πρ 
ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο, θαηαγξαθή ηνπηθψλ θαξαγγηψλ – δαζψλ, 
ηνπηθή παλίδα θαη ρισξίδα, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 
ελνηθηάδνπλ εηδηθφ εμνπιηζκφ πνδειαζίαο, ηππαζίαο  θηι). 
Θεσξείηε ην παξαπάλσ επελδπηηθφ ζρέδην επηιέμηκν γηα ην 
πξφγξακκα ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ? 

 
Ναη , κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δαπάλεο πξνβνιήο δελ ππεξβαίλνπλ ην 

25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη ησλ άιισλ 
πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη βάζεη ηνπ νδεγνχ. . H  άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζπλήζσο πξνυπνζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ 
ζπλδπαζηηθά απφ πεξηζζφηεξεο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο. 

 
 
 

43. ε επηρεηξήζεηο κε κηθηά έζνδα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, 
πψο ππνινγίδεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ; Λακβάλνληαη ππφςε κφλν 
ηα έζνδα απφ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ ή ηα έζνδα απφ φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο; 
 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
έζνδα απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

44. Θα κπνξνχζε έλα μελνδνρείν λα παξέρεη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ, 
έλαλ μελαγφ  ή λα ζπλεξγαζηεί κε πξαθηνξείν σο εμσηεξηθφ 
ζπλεξγάηε γηα μελαγήζεηο θιπ θαη λα πξνβεί ζε κηα αλαθαίληζε 
ηνπ ρψξνπ δηακνλήο ησλ επηζθεπηψλ; 

Όρη, δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε ππεξεζία παξνρήο μελαγνχ 

 

45. Η πξφζβαζε ησλ ΑΜΔΑ είλαη θξηηήξην απνθιεηζκνχ εάλ δελ 
ππάξρεη δπλαηφηεηα; 

Βάζεη ηνπ νδεγνχ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δειψλεη εάλ δηαζέηεη 
ππνδνκέο ΑΜΔΑ . ε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη ππνρξενχηαη βάζεη ηνπ 
νδεγνχ λα πινπνηήζεη δαπάλεο ΑΜΔΑ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο 
πξψηεο θαηεγνξίεο (εμνπιηζκφο, θηηξηαθά, πξνβνιή). Οη δαπάλεο απηέο 
δελ δχλαληαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλψλ , νχηε λα 
ηξνπνπνηείηαη ην εγθεθξηκέλν θπζηθφ αληηθείκελν ζην νπνίν αθνξνχλ. 
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46. Έλα θαηάιπκα   κε έλαξμε πξηλ ην 2010 κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ, κε ηελ δεκηνπξγία ελφο παξαδνζηαθνχ 
θαθελείνπ  ή κε θάπνηα άιιε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα; Καη εάλ 
λαη , πξέπεη λα έρεη θάλεη έλαξμε ζηελ λέα δξαζηεξηφηεηα πξηλ 
ηελ ππνβνιή; 

Η έλαξμε ζηελ δξαζηεξηφηεηα επέθηαζεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη 
πξηλ ηελ 1/1/2010. 

 

47. Γπν επηρεηξήζεηο, κηα αηνκηθή -πνπ ιεηηνπξγεί απν ην 2008 - θαη 
κηα ΟΔ, πνπ ζπζηάζεθε κέζα ζην 2010- (φπνπ ν ηδηνθηήηεο ηεο 
αηνκηθήο έρεη ην 51% ησλ κεηνρψλ ηεο ΟΔ), κπνξνχλ θαη έρεη 
λφεκα λα ζρεκαηίζνπλ κηα πλεξγαζία γηα λα ππνβάινπλ 
επελδπηηθφ ζρέδην ζην πξφγξακκα; Δίλαη ζαλ ηδέα πινπνηήζηκε ή 
ζεσξνχληαη ήδε ζπλδεδεκέλεο νπφηε δελ κπνξνχλ λα 
πξνζθχγνπλ ζε απηή ηελ ελαιιαθηηθή; Δπίζεο ηη αθξηβψο 
ζεσξνχκε νκνεηδείο επηρεηξήζεηο; Διέγρεηαη βάζεη ΚΑΓ; Γηα 
παξάδεηγκα έρνπκε δπν επηρεηξήζεηο, ε κία ηνπξηζηηθφ γξαθείν 
(ΚΑΓ 7911000) θαη ε άιιε γξαθείν δηαρείξηζεο πεξηεγήζεσλ 
(ΚΑΓ 79121200). Γελ ηαπηίδνληαη ζαλ δξαζηεξηφηεηα πξνθαλψο, 
αιια ζεσξνχληαη νκνεηδείο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

Οη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ειέγρνληαη κφλν σο πξνο ηε ζψξεπζε 
εληζρχζεσλ απφ άιια πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε. Βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ΚΑΓ 
7911000 θαη 79121200 ζεσξνχληαη νκνεηδείο επηρεηξήζεηο. 

 

 

48. Aηνκηθή επηρείξεζε κε θεληξηθφ θαδ ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν ( θαδ 
55.10) θαη ππνθαηάζηεκα ηαμηδησηηθφ γξαθείν ( θαδ 79.1) , θχθιν 
εξγαζηψλ ην 2010 1.000.000€ ζέιεη λα εληαρζεί ζηνλ ελαιιαθηηθφ 
ηνπξηζκφ γηα εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ ,ην 
νπνίν δηνξγαλψλεη εθδξνκέο -πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο θαη 
παξάιιεια ζέιεη λα εθζπγρξνλίζεη πιήξσο ην μελνδνρείν ην 
νπνίν θηινμελεί ηνπο πειάηεο -πεξηεγεηέο.  Δλδεηθηηθά  ζέιεη λα 
αιιάμεη θιηκαηηζηηθά-ηειενξάζεηο-ςπγεία, λα αιιάμεη πιαθάθηα 
θαη είδε πγηεηλήο ζηα κπάληα, λέα έπηπια ζηα δσκάηηα, λέα 
θνπθψκαηα.  ην εξψηεκα είλαη αλ κπνξεί λα εληάμεη ηηο αλσηέξσ 
δαπάλεο ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην , κε ην ζθεπηηθφ φηη γηα λα 
παξέρεη ηνλ πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ πξέπεη λα έρεη θαη έλα ζσζηφ 
πεξηβάιινλ δηακνλήο ησλ πεξηεγεηψλ-πεξηπαηεηψλ. 

Όρη , ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο δελ επηδνηνχληαη δαπάλεο 
εθζπγρξνληζκνχ ηεο επηρείξεζεο.  
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49. Μπνξνχλ λα εληαρζνχλ ηζηηνπιντθά, θαηακαξάλ, ζηελ θαηεγνξία 
1.1 γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθκάζεζεο ζαιαζζίσλ ζπνξ, φπσο θαη 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο κίζζσζεο ζαιάζζηνπ εμνπιηζκνχ. Σα 
windsurfing πνπ νπζηαζηηθά είλαη εμνπιηζκφο εθκάζεζεο 
ζαιαζζίσλ ζπνξ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο ζηελ θαηεγνξία 1.1. 
Αλ είλαη επηιέμηκα ηα ηζηηνπιντθά ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ ηχπν 
ή ζην κέγεζνο (πφδηα)? 

Θα πξέπεη αθελφο λα  ηεθκεξηψλεηαη ε άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη αθεηέξνπ νη ελ ιφγσ δαπάλεο λα ζπλδένληαη κε ην 
επελδπηηθφ ζρέδην θαη κε ηνλ ΚΑΓ κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη 
πξφηαζε γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. Σα ηζηηνπιντθά, θαηακαξάλ σο 
πισηά κέζα κεηαθνξάο θαη κε ηελ ππνρξέσζε λενιφγεζήο ηνπο 
εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 1.3 ελψ ηα windsurfing σο ινηπφο 
εμνπιηζκφο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 1.1 

 

50. Τθηζηάκελε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ 3 έηε δελ έρεη 
απηή ηελ ζηηγκή επηιέμηκν ΚΑΓ, ζα κπνξνχζε λα ππνβάιεη 
πξφηαζε κε εθπξφζεζκε κεηαβνιή επηιέμηκνπ ΚΑΓ γηα πξηλ απφ 
ηελ 1/1/2010 ζηελ Δθνξία; Θα ήηαλ επηιέμηκε; 

Όρη δελ είλαη επηιέμηκε. 

 

51. ε εζηηαηφξην επηηξέπνληαη δαπάλεο θαη γηα ην ρψξν εζηίαζεο 
(π.ρ. θαξέθιεο, ηξαπέδηα ) θαη γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (π.ρ. 
πέξγθνια)? 

 
Ναη , εθφζνλ ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ελαιιαθηηθήο κνξθήο 
ηνπξηζκνχ. H άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλήζσο 
πξνυπνζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ ζπλδπαζηηθά απφ 
πεξηζζφηεξεο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο. Η πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ 
απφ κία επηιέμηκε θαηεγνξία ελδέρεηαη λα ππνθξχπηεη επέλδπζε 
εθζπγρξνληζκνχ ππάξρνπζαο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

 
52. Δπηηξέπεηαη δαπάλε γηα αγνξά ζθάθνπο απφ λαππεγείν θαη 

ηαπηφρξνλα δαπάλε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο γάζηξαο ηνπ ελ 
ιφγσ ζθάθνπο; 

 
Η πξνκήζεηα ζθάθνπο απφ λαππεγείν δελ δηθαηνινγεί δαπάλεο γηα 
πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζθάθνπο, νπφηε νπνηαδήπνηε δαπάλε 
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε δελ είλαη επηιέμηκε. 
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53. ηα ζήκαηα πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ην ζήκα 
Q – label; 
 
Ναη , εθφζνλ ε ρνξήγεζε ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη απφ θνξέα 
δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή άιιν θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο ΔΑ 
( EUROPEAN ACCREDITACION ) θαη ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο 
Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (MLA).  

 
 
 

54. Ο ΚΑΓ 55.10.00.00 είλαη επηιέμηκνο; 
 

Ναη.  
 

 
55. Ξελνδνρείν κε ΚΑΓ 55.10 κπνξεί λα επηιέμεη ελαιιαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα νξεηβαζία (ππάξρεη αληίζηνηρνο ΚΑΓ); 
 

Γηα νπνηαδήπνηε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνηίζεηαη ε επηρείξεζε 
λα αλαπηχμεη ζηα πιαίζηα ηεο επέλδπζήο ηεο νθείιεη λα δηαζέηεη  ηηο 
ζρεηηθέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο γηα ηελ 
ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα. 

 
 

56. ε πεξίπησζε ΤΝΔΡΓΑΙΑ κηα εθ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ έρεη θάλεη έλαξμε ηεο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηαο 10 
εκέξεο πξηλ ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επνκέλσο δελ 
έρεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο. Ση δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα 
επηζπλάςεη ζηνλ θπζηθφ θάθειν θαη κέρξη πφηε ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζζνχλ φζα δελ ππάξρνπλ αθφκε; 

 
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζα πξέπεη λα ππάξρεη άδεηα ζε ηζρχ ή 
αίηεκα αλαλέσζεο αδείαο θαη φρη αίηεκα πξψηεο ρνξήγεζεο. 
 
 

 
57. ηηο πεξηπηψζεηο ΤΝΔΡΓΑΙΑ εθφζνλ ν Leader θαηέρεη ην 51% 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη έρεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ 55 ή/θαη 79, πξηλ ηελ 
1/1/2010 αξθεί ε ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα επηιεγεί απφ 
ην ζρήκα λα είλαη απηή ηνπ εηαίξνπ ζπλεξγάηε (ή ζπλεξγαηψλ) κε 
έλαξμε επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηελ 1/1/2010 θαη πξηλ ηελ 
πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
Ναη. 
 

 
58. Δθφζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ  

1/1/2010  κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε δεδνκέλνπ φηη ηα 
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νηθνλνκηθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ  ηεο επηρείξεζεο θαη φρη γηα ηελ επηιέμηκε 
δξαζηεξηφηεηα.  

 

Δθφζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ  1/1/2010  
κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε δεδνκέλνπ φηη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ειέγρνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ηεο επηρείξεζεο θαη φρη 
γηα ηελ επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα. 
 

59. Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ Αλαςπρήο ε νπνία ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3182/2003, έρεη νλνκαζηηθέο θαη 
αλψλπκεο κεηνρέο, έρεη θσδηθφ ΚΑΓ θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο 
77.34.10.02 Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο ηνπξηζηηθνχ ζθάθνπο ρσξίο 
πιήξσκα κε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 1/1/2010 ηεξεί 
βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο. 

Η επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
εηαηξηθφ ζρήκα είλαη επηιέμηκν θαη ηεξνχληαη νη ππφινηπνη φξνη πνπ 
δηέπνπλ ηνλ νδεγφ. 

  

60. Δάλ κία εηαηξεία πνπ: - έρεη ηδξπζεί ην 2009 κε ΚΑΓ 50.10.12.03 
(Τπεξεζίεο ζαιάζζησλ θξνπαδηέξσλ) θαη - έρεη κεδεληθά έζνδα 
(απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε δελ έρεη θηλεζεί θαζφινπ) έρεη 
δηθαίσκα ππνβνιήο ζην πξφγξακκα ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ 
ΣΟΤΡΙΜΟ? 

Δάλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη σο κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα ηνλ ΚΑΓ 
50.10.12.03 θαη δελ εκθαλίδεη έζνδα απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηφηε 
δελ είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην 
ππνβαιιφκελν επελδπηηθφ ζρέδην. Τπελζπκίδεηαη φηη βαζηθή 
πξνυπφζεζε κεηαμχ άιισλ είλαη ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνλ θχθιν 
εξγαζηψλ/αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία 
ρξήζε. 

61. Τπάξρεη ππνρξέσζε απνθηήζεσο ηνπ Δηδηθνχ ήκαηνο 

Πνηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα ηνπ ΔΟΣ ζε εζηηαηφξηα εληφο 

μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, αλ ιεηηνπξγνχλ:  

α) ππφ θαζεζηψο ζχκβαζεο κίζζσζεο θ.ιπ. κε δηαθνξεηηθφ 
Α.Φ.Μ. απφ ην μελνδνρείν θαη κε Κ.Α.Γ. 56.10.11.02,  

β) κε ην ίδην Α.Φ.Μ. κε ην μελνδνρείν, εληφο ησλ Κ.Α.Γ. 
55.10.10.01 θαη 55.10.10.03 

χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη  επηρεηξήζεηο κε ΚΑΓ 56 
είλαη επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ ή 
λα απνθηήζνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο 
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νινθιήξσζεο ην Δηδηθφ ζήκα πνηφηεηαο ηεο Διιεληθήο θνπδίλαο. Η 
παξαπάλσ ππνρξέσζε απαηηείηαη ινηπφλ θαη ζηελ α) αιιά θαη ζηελ β) 
πεξίπησζε. 

 

62. ηελ Καηεγνξία Δλεξγεηψλ 2 θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνθαηεγνξία 2.8 

είλαη επηιέμηκε θαη ε αλέγεξζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ-θηηξίσλ γηα 

ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο; 

 

ηελ θαηεγνξία 2 επηιέμηκεο ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ είλαη νη αλαγθαίεο 
θαηαζθεπέο δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, δηαξξπζκίζεηο ησλ θηηξηαθψλ 
θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ θαη ηε βειηίσζε 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
Γελ είλαη επηιέμηκεο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
κε ΚΑΓ 55 νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ ελ 
ιφγσ επηρεηξήζεσλ. 

 

63. Η παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ κπνξεί λα είλαη θαη κε ην 

θαζεζηψο ηνπ αλεμάξηεηνπ – κε ζπλδεδεκέλνπ κε ην δίθηπν 

παξαγσγνχ ή κφλν κε απηφ ηνπ «απηνπαξαγσγνχ»; ηελ Κξήηε 

δελ είλαη εθηθηή ε ζχλδεζε ζην δίθηπν αθφκα θαη γηα ηνπο 

απηνπαξαγσγνχο, ρσξίο εηδηθή «πξνθήξπμε» απφ ηε ΡΑΔ. 

 

χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο  ε παξαγσγή ελέξγεηαο 
απφ ΑΠΔ (ζπλνιηθήο ηζρχνο κέρξη 20kw θαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ) είλαη κε ην θαζεζηψο απηνπαξαγσγνχ. 

 

64. Ωο εθζεηήξην πξντφλησλ κπνξεί λα ελλνεζεί εηδηθά 

δηακνξθσκέλνο ρψξνο εληφο μελνδνρείνπ, ζηνλ νπνίν ζα 

εθηίζεληαη-πξνσζνχληαη παξαδνζηαθά ειιεληθά ηξφθηκα απφ 

επηιεγκέλνπο παξαγσγνχο ζην πιαίζην πξνψζεζεο 

γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ;  

 

Δίλαη επηιέμηκε ε σο άλσ ελέξγεηα ζην πιαίζην πξνψζεζεο γαζηξνλνκηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Σνλίδεηαη φκσο φηη ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεθκεξίσζεο ηεο ελαιιαθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

65. Οη «πξνκεηξήζεηο» εξγαζηψλ ζηελ πεξίπησζε θηηξηαθψλ 

επεκβάζεσλ (ζει. 53 Οδεγνχ)  αλαθέξνληαη ζε αλαιπηηθέο 

πξνκεηξήζεηο βάζεη ζπλεκκέλσλ ζρεδίσλ ή αξθεί ζπλνπηηθή 

πξνκέηξεζε πνζνηήησλ, ρσξίο ηελ επηζχλαςε ζρεδίσλ (ηα 

νπνία άιισζηε δε δεηνχληαη ξεηά ζηα δηθαηνινγεηηθά) 

 

Οη πξνζθνξέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 
αθνξνχλ θηηξηαθέο παξεκβάζεηο αξθεί λα εκθαλίδνπλ ζπλνπηηθή 
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πξνκέηξεζε πνζνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα πηζηνπνίεζεο θπζηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ζα πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 
π.ρ. άδεηα νηθνδνκήο ή άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο, ζπκβάζεηο 
έξγσλ εθηέιεζεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ, εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα θιπ. 
 

66. Μνλάδα ηνπξηζηηθψλ μελψλσλ / θαηαιπκάησλ, κε επηιέμηκν ΚΑΓ, 
επηζπκεί λα εληάμεη ζηε Γξάζε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» 
δαπάλεο γηα αγνξά/εγθαηάζηαζε ησλ αθνινχζσλ: 

 
a. κηθξή κνλάδα έθζιηςεο ειαηνθάξπνπ γηα ηελ παξαγσγή 

ειαηνιάδνπ (≤3kW – δελ απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο & έγθξηζε 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ)  

b. πνιχ κηθξή γξακκή εκθηάισζεο / ηππνπνίεζεο ηνπ 
παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ  

c. δεκηνπξγία κηθξνχ εθζεηεξίνπ / πσιεηεξίνπ ηνπ ειαηνιάδνπ 
δηθήο ηεο παξαγσγήο  

 
Οη μελψλεο βξίζθνληαη ζε ηδηφθηεην νηθφπεδν φπνπ κεγάιν κέξνο 
θαηαιακβάλνπλ ειαηψλεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο.  Οη επελδπηέο 
επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππνδνκέο γηα λα παξάγνπλ θαη λα 
ηππνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ην ιάδη απφ ηνπο δηθνχο ηνπο ειαηψλεο, κε 
ζηφρν λα εκπινπηίζνπλ ην ηνπξηζηηθφ ηνπο πξντφλ, δίλνληαο ηελ 
επθαηξία ζηνπο επηζθέπηεο ηνπο λα παξαθνινπζνχλ, ζηελ πξάμε, 
φιε ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη 
παξαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ. Πέξα απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ε επηρείξεζε πξνζδνθά λα απνθνκίζεη θαη 
νηθνλνκηθφ φθεινο κέζα απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ βηνινγηθνχ ιαδηνχ 
δηθήο ηεο εηηθέηαο.  
 

Η πξάμε «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο» απνζθνπεί κεηαμχ άιισλ ζηελ 
αλάδεημε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο κηαο 
πεξηνρήο. ην πιαίζην απηφ ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζπιινγή, 
επεμεξγαζία, παξαγσγή, ηππνπνίεζε  πξντφλησλ δελ είλαη επηιέμηκεο 
ελέξγεηεο γηα ην πξφγξακκα.  Η αλάδεημε ησλ πξντφλησλ κέζσ ηεο 
δεκηνπξγίαο ελφο εθζεηεξίνπ δχλαηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο 
επέλδπζεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα είλαη ρξήζηκν λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ ζηελ πξφζιεςε νινθιεξσκέλεο 
εκπεηξίαο θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ επηζθέπηε φπσο ζην 
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα νη επηζθέςεηο ζε ειαηψλεο, ζεκηλάξηα 
γαζηξνλνκίαο κε βάζε ην ειαηφιαδν θιπ.  
 
67. Δπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ηεο θαηεγνξίαο 56 

(εζηηαηφξην) θαη δηαζέηεη ηξία εζηηαηφξηα θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ 
δηαζέηεη δηαθνξεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο. Μπνξεί λα ππνβιεζεί 
πξφηαζε πνπ ζα αθνξά δαπάλεο θαη ζηα ηξία εζηηαηφξηα ? 

 
Σν επελδπηηθφ ζρέδην ππνβάιιεηαη κφλν γηα έλα απφ ηα ηξία 
εζηηαηφξηα. 
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68. Δπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη επηιέμηκνπο ΚΑΓ ησλ θαηεγνξηψλ 50 
θαη 56 πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο κπνξεί 
λα ππνβάιιεη πξφηαζε θαη γηα ηνπο δχν ΚΑΓ ? 

 
Όρη ζα πξέπεη θαη νη δχν ΚΑΓ ησλ ελ ιφγσ θαηεγνξηψλ λα έρνπλ ηνλ 
ίδην ηφπν πινπνίεζεο. 

 
 

 

 

 
 


