
                 ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β΄ ΚΤΚΛΟ) 

 
1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο 

ζαιάζζησλ ζπνξ, θαη ζέιεη λα πεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
έλα εηδηθφ ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί ηνπο ζθηέξ. ην πξφγξακκα 
αλαθέξεηαη φηη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ζθάθνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
20% γηα πισηά κέζα κεηαθνξάο, σζηφζν ην ζπγθεθξηκέλν ζθάθνο δελ 
απνηειεί κεηαθνξηθφ κέζν αιιά εμνπιηζκφ, θαζψο δελ είλαη θαηάιιειν γηα 
''βφιηεο'', κέλεη δειαδή κφλν κέζα ζε θιεηζηφ θφιπν θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 
θαζαξά γηα ''ξπκνχιθεζε'' καζεηψλ ζθη. Μπνξνχκε λα ην πεξάζνπκε ζηνλ 
εμνπιηζκφ θαη φρη ζηα πισηά κέζα, κηαο θαη δελ είλαη γηα κεηαθνξά 
επηβαηλφλησλ?  

 
Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά πξνκήζεηα πισηνύ κέζνπ κεηαθνξάο 
ιακβάλνληαο ππόςε όηη αθελόο  πθίζηαηαη  ππνρξέσζε λενιόγεζεο θαη αθεηέξνπ 
εκπίπηεη ζηελ αλάιπζε ηεο θαηεγνξίαο 1.3 

 
 

2. Δπηιέμηκε επηρείξεζε γηα ην πξφγξακκα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηιέμηκν 
θσδηθφ μελνδνρείνπ β΄ θαηεγνξίαο ζέιεη λα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα κε 
δπν κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (ππαίζξην θαη ζαιάζζην ηνπξηζκφ), 
κπνξεί λα πινπνηήζεη θαη ηελ δαπάλε ηνπ ρεξζαίνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ 
αιιά θαη ηελ δαπάλε ηνπ πισηνχ κεηαθνξηθνχ κέζνπ; Δπίζεο, ε επηρείξεζε 
έρεη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο έλα ζθάθνο.  Μπνξεί ζην ίδην επελδπηηθφ ζρέδην λα 
πξνρσξήζεη ζε δαπάλεο επηζθεπήο ηνπ; Γηα λα θαηαζέζεη ηελ παξαπάλσ 
επελδπηηθή πξφηαζε ε επηρείξεζε πξέπεη εθηφο ηνπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ 
μελνδνρείνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη λα έρεη θαη άιινπο ΚΑΓ π.ρ. ζαιάζζησλ 
κεηαθνξψλ; 
 
Σε ζρέζε κε ηελ πξώηε εξώηεζε ε επηρείξεζε δύλαηαη λα πξνβεί ζε δαπάλε ηόζν 
γηα ηελ πξνκήζεηα ρεξζαίνπ όζν θαη γηα ηελ πξνκήζεηα πισηνύ κεηαθνξηθνύ 
κέζνπ. 
Αλαθνξηθά κε ηε δεύηεξε εξώηεζε ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε δαπάλεο 
απνθαηάζηαζεο βειηίσζεο επαγγεικαηηθώλ ζθαθώλ αλαςπρήο κε ηηο 
πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηεγνξία 2.2 
Η επηρείξεζε ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ζρεηηθή άδεηα 
ιεηηνπξγίαο θαη ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεηθλύεηαη  
ε άζθεζε ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Δάλ δελ ηηο δηαζέηεη ηόηε ππνρξενύηαη λα 
θάλεη επέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ θαη θαηόπηλ λα πξνρσξήζεη 
ζε πινπνίεζε δαπαλώλ πνπ ζα ζπλδένληαη κε ην λέν ΚΑΓ. Οπσζδήπνηε πξηλ ηελ 
νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη όιεο ηηο 
απαηηνύκελεο άδεηεο (ιεηηνπξγίαο θαη άζθεζεο επαγγέικαηνο) ζε ηζρύ. 

 
 

3. Γελ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ θαη ζην έληππν ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 
δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο.  
Ση δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη λα ππνβιεζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα γηα λα θαιχςνπλ ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή;  Σα 
ρξήκαηα απηά πξέπεη λα είλαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ινγαξηαζκφ 
ηνπ επελδπηή;  
Ση δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδνληαη ζε πεξίπησζε ηξαπεδηθνχ δαλείνπ;  
Υξεηάδεηαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηδσηηθή ζπκκεηνρή λα ζπκπεξηιεθζνχλ 
ζηνλ θπζηθφ θάθειν ή είλαη ππνρξεσκέλνο ν επελδπηήο λα πξνζθνκίζεη 



αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δαλείνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ  
πξνγξάκκαηνο; 

 
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο πξνγξάκκαηνο δελ απαηηνύληαη απνδεηθηηθά 
θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο.  

 

4. Έρσ αηνκηθή επηρείξεζε θαη έλα απφ ηα αληηθείκελά κνπ είλαη εθπαηδεπηήο 
ηζηηνπινΐαο κε ΚΑΓ 85511002 (Τπεξεζίεο εθκάζεζεο Θαιαζζίσλ ζπνξ), ν 
νπνίνο είλαη επηιέμηκνο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ΚΑΓ ηζρχεη 
γηα ηελ επηρείξεζή κνπ απφ ηηο 5/10/2011, ελψ απφ ην 2005 έσο ηηο 5/10/2011 
είρα ηνλ ΚΑΓ 85511004 (Τπεξεζίεο Καζεγεηή Αζιεκάησλ). Γηεπθξηλίδσ φηη, 
ην 2005 πνπ έθαλα έλαξμε δελ ππήξρε ν ΚΑΓ 85511002. Απφ ηα Σηκνιφγηα 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ θφβσ απφ ην 2005 κέρξη ζήκεξα, πξνθχπηεη φηη 
είκαη εθπαηδεπηήο "Θαιαζζίσλ ζπνξ", ζπγθεθξηκέλα ηζηηνπινΐαο θαη 
windsurfing. Δπνκέλσο απνδεηθλχεηαη φηη ν ΚΑΓ 85511002 (Τπεξεζίεο 
εθκάζεζεο Θαιαζζίσλ ζπφξ) ηζρχεη πξηλ απφ ηελ 1/1/2010 φπσο νξίδεη ν 
Νφκνο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξψ λα εληαρζψ ζην πξφγξακκα γηα 
αγνξά εμνπιηζκνχ windsurfing; 

Έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
πξηλ ηελ 1/1/2010. Με ηελ πξνϋπόζεζε απηή ζε ηζρύ ηόηε δύλαηαη ε επηρείξεζε λα 
πξνβεί ζε δεκηνπξγία λένπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ κεηά ηελ 1/1/2010. 

 
 

5. Ο γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο κπνξεί λα έρεη σο αληηθείκελν κφλε ηελ 
ειιεληθή παξαδνζηαθή θνπδίλα; Γίλεηαη δεθηή π.ρ. ε ιηβαλέδηθε ή ε ηαπσληθή 
θνπδίλα; 

 
Δλέξγεηεο γαζηξνλνκηθνύ ηνπξηζκνύ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ ειιεληθή 
παξαδνζηαθή θνπδίλα. 

 
 

6. Ξελνδνρείν πνπ δελ έρεη αλειθπζηήξα ζε κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, 
κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη έλαλ γηα λα βνεζήζεη ζηελ πιήξε θηλεηηθφηεηα ησλ 
ΑκΔΑ ζηνπο ρψξνπο ηνπ; Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη ζηα ζρέδηα ησλ θηηξίσλ 
ππάξρεη αλάινγε πξφβιεςε απφ ην κεραληθφ. 

 
Δίλαη επηιέμηκε ε ελ ιόγσ δαπάλε ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απνηειεί κέξνο ελόο 
νινθιεξσκέλνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ ελαιιαθηηθή 
δξαζηεξηόηεηα. 

 
 
 

7. Οη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 1.4 (εμνπιηζκφο 
πξάζηλσλ ελεξγεηψλ);  

 
Η ελ ιόγσ δαπάλε εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 1.4 κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
πινπνηείηαη έλα νινθιεξσκέλν επελδπηηθό ζρέδην ζην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε 
άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
 

 



8. Δπηρείξεζε ελδηαθέξεηαη λα ππνβάιιεη επελδπηηθφ ζρέδην ζην πξφγξακκα 
'ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ'. Πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη 2 θνιπκβεηηθέο 
δεμακελέο, κηα κεγάιε θαη κηα παηδηθή κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα 
απνζεξαπεία αζιεηψλ, ΑΜΔΑ  θιπ. Έρνπλ εηνηκαζζεί φια ηα απαηηνχκελα 
ζρέδηα θαη έγθξηζε ΔΟΣ γηα ηελ νηθνδνκηθή άδεηα αιιά δελ έρνπλ θαηαηεζεί 
αθφκα ζηελ πνιενδνκία ψζηε λα πάξνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Σν εξψηεκα 
είλαη αλ πξηλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πνπ ζα θάλεη ζα πξέπεη λα έρεη ήδε 
αξηζκφ πξσηνθφιινπ απφ ηελ πνιενδνκία. Γειαδή αλ πξέπεη πξηλ ηελ 
ππνβνιή ζην πξφγξακκα, λα θαίλεηαη φηη έρεη ήδε θαηαζέζεη αίηεκα έθδνζεο 
πνιενδνκηθήο αδείαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ψζηε λα είλαη επηιέμηκνο. 

Γελ απαηηείηαη αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. Σηελ 
πεξίπησζε πνπ εληαρζεί ην επελδπηηθό ζρέδην πξνζθνκίδνληαη πξηλ ηελ 
νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο ηα εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη νπνηαδήπνηε 
άιιε άδεηα απαηηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ. 

9. Θεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά θαη ε ηνπνζέηεζε αλεκνγελλεηξηψλ ή 
Φ/Β ζε ζθάθνο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θσηηζκνχ, νξγάλσλ πινήγεζεο 
θιπ; 

Δίλαη επηιέμηκε  κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πινπνηείηαη έλα νινθιεξσκέλν επελδπηηθό 
ζρέδην ζην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

10. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά πεξίπησζε; Γηα 
παξάδεηγκα ζηελ ππεχζπλε δήισζε Α αλαθέξεη: ε πεξίπησζε έγθξηζεο 
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη θαηά ηελ  ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 
νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη φηη ην θαηάιιεια 
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (Δθπξφζσπνο/νη), κε ηηο θαηά πεξίπησζε εηδηθέο 
άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ρεηξηζηψλ, εθπαηδεπηψλ θιπ. ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζα δηαηίζεηαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο/σλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε είλαη ηαβέξλα ε νπνία δελ δεηάεη λα 
επηδνηεζεί γηα ηνλ παξαπάλσ εμνπιηζκφ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα 
παξαπάλσ ζηελ ππεχζπλε δήισζε;   

Η ππεύζπλε δήισζε πξνζαξκόδεηαη αλάινγα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε . 

11. Παξαθαιψ ζα ήζεια λα καο  δηεπθξηλίζεηε  εάλ έλα αζιεηηθφ ζσκαηείν κε 
επηιέμηκν ΚΑΓ  85511008 «Τπεξεζίεο ζρνιήο ηππαζίαο» κπνξεί λα 
ππνβάιιεη πξφηαζε ζην πξφγξακκα ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ. 
Γεδνκέλνπ φηη ζηνλ Πίλαθα 2: Δπηιέμηκνη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο, 
ζηελ ζηήιε βαζηθφ απαηηνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, γίλεηαη 
αλαθνξά ζηνλ λφκν Ν. 2725/1999 (ΦΔΚ Α' 121/1999) ν νπνίνο αλαθέξεηαη 
κεηαμχ άιισλ θαη ζηα αζιεηηθά ζσκαηεία. Απαηηείηαη δειαδή απφ ηνλ νδεγφ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, φηη νη Τπεξεζίεο ζρνιήο Ιππαζίαο κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγνχλ θαη κε ηελ κνξθή Αζιεηηθνχ σκαηείνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο  Τπεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ θαη  Τπεξεζίεο 
ελνηθίαζεο αιφγσλ ηππαζίαο ;  

Δίλαη επηιέμηκε ε αλσηέξσ πξόηαζε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν θνξέαο ηεο 
επέλδπζεο δηαζέηεη κία εθ ησλ επηιέμηκσλ λνκηθώλ κνξθώλ όπσο αλαθέξνληαη 



ζηνλ νδεγό θαη ζην έληππν ππνβνιήο. Δλ πξνθεηκέλσ εμεηάδεηαη εάλ ην ζσκαηείν 
ιεηηνπξγεί σο αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία (βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνύ) νπόηε 
εκπίπηεη ζηηο επηιέμηκεο λνκηθέο κνξθέο. 

12. Ο ππνςήθηνο επελδπηήο  έρεη έλαλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαη κάιηζηα πνιχ πξηλ ηελ 
1/1/2010. Ωζηφζν ε πθηζηάκελε  αηνκηθή ηνπ επηρείξεζε δελ αλήθεη ζηνλ 
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, αιιά ζθνπεχεη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ν 
ππνςήθηνο επελδπηήο πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηά ηελ ππνβνιή ηηο πξφηαζεο απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ εθ ησλ νπνίσλ λα πξνθχπηεη ην χςνο 
ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε. Σν 
εξψηεκα είλαη θαηά πφζν αλαθέξεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα  απφ φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ή απφ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαη κφλν ;  ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ έζνδα απφ ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ. Δπνκέλσο πσο 
πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν θχθινο εξγαζηψλ; 

Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζύλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηεο 
επηρείξεζεο από όιεο ηηο αζθνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο εκθαλίδνληαη ζηα 
θνξνινγηθά έληππα.  

13. Πψο εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο de minimis ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο 
επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, αλ νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη δχν κε πνζνζηά 
ζηελ ζπλεξγαζία 60% θαη 40% αληίζηνηρα, ηα πνζνζηά επί ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ 50% & 50% αληίζηνηρα θαη κε ηηο ζρεηηθέο ιεθζείζεο 
επηρνξεγήζεηο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία γηα ηελ πξψηε 180.000 επξψ θαη γηα ηελ 
δεχηεξε 0 (κεδέλ) , πνηα είλαη ε αλψηαηε δπλαηή επηρνξήγεζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο; Ο ππνινγηζκφο ζα γίλεη βάζεη ησλ πνζνζηψλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζηελ ζπλεξγαζία ή βάζεη ησλ πνζνζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
ζηνλ ππνβαιιφκελν πξνυπνινγηζκφ; 

Σηηο πεξηπηώζεηο ζπλεξγαζίαο ν ππνινγηζκόο ηεο ζώξεπζεο γηα ηνλ θαλόλα de 
minimis εθαξκόδεηαη γηα θάζε ζπλεξγαδόκελν μερσξηζηά θαη βάζεη ησλ πνζνζηώλ 
ζπκκεηνρήο θαζελόο εμ’ απηώλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο πξόηαζεο.  

14. Η ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαζψο θαη φιεο νη ζπλαθφινπζεο 
ελέξγεηεο/δαπάλεο αθνξνχλ κφλν ζε εθζέζεηο εζσηεξηθνχ ή/θαη εμσηεξηθνχ;  

Οη ελ ιόγσ ελέξγεηεο αθνξνύλ ηόζν ηηο εθζέζεηο εμσηεξηθνύ όζν θαη ηηο εθζέζεηο 
εζσηεξηθνύ ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
αληίζηνηρε θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία. 

15. Η δεκηνπξγία θαη ρξήζε ελφο ρψξνπ σο ζεκείνπ δηνξγάλσζεο δηαθφξσλ 
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ εληφο ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο (π.ρ. έλαο 
ηχπνο gallery) ζε πνηα θαηεγνξία ζα κπνξνχζε λα ππαρζεί δεδνκέλεο ηεο 
ελδεηθηηθήο (θαη φρη δεζκεπηηθήο) θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο;  

Γελ απαηηείηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξόηαζεο αιιά νπσζδήπνηε απαηηείηαη ζαθήο ηεθκεξίσζε θαη 
ζύλδεζε ησλ δαπαλώλ κε ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 



 

16. Δπηρείξεζε έρεη  ήδε επηδνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Digi-Lodge 
γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο. Δίλαη δπλαηή ε επηδφηεζή ηεο γηα δεκηνπξγία 
hyperlink κέζα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πνπ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά ζην 
γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ θαη ζα ζπλδέεηαη απηφκαηα ζε άιιε ηζηνζειίδα; 

Γελ είλαη επηιέμηκεο  δαπάλεο  ζηε θαηεγνξία 3 «Πξνβνιή – πξνώζεζε» εθόζνλ ε 
επηρείξεζε  έρεη εληαρζεί ζηελ πξάμε «Δλίζρπζε μελνδνρεηαθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ 
θαηαιπκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ πξνβνιήο θαη ζπζηεκάησλ 
ειεθηξνληθώλ θξαηήζεσλ – digi-lodge» 

17. Δπηρεηξήζεηο πισηψλ κεηαθνξψλ ή ελνηθίαζεο πισηψλ κέζσλ έρνπλ 
δηθαίσκα λα πξνκεζεπηνχλ εμσιέκβηεο κεραλέο ; ε πνηα θαηεγνξία 
εμνπιηζκνχ απηή ε δαπάλε εληάζζεηαη ; Έρεη πεξηνξηζκφ σο πξνο ην χςνο 
απηή ε δαπάλε ,εθφζνλ είλαη επηιέμηκε, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ; 

Δίλαη επηιέμηκεο νη ελέξγεηεο αληηθαηάζηαζεο κεραλώλ πξόσζεο ζηηο νπνίεο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εμσιέκβηεο κεραλέο. Οη ελ ιόγσ ελέξγεηεο εληάζζνληαη 
ζηελ ππνθαηεγνξία 2.2 κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηεγνξία 2 
ζπλνιηθά. 

18. Δπηρείξεζε κε λνκηθή κνξθή ΝΔΠΑ(Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ Αλαςπρήο) 
κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο Δλαιιαθηηθφο 
Σνπξηζκφο ; 

Η ΝΔΠΑ (Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Πινίσλ Αλαςπρήο) εληάζζεηαη ζηηο επηιέμηκεο 
λνκηθέο κνξθέο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νδεγνύ. 

19. ηε ζειίδα 29 ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο ζην ζεκείν Γ αλαθέξεηαη φηη φιεο νη 
επηρεηξήζεηο «νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο εηδηθέο άδεηεο 
ή/θαη ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ». Δθφζνλ ε ελαιιαθηηθή 
δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη αζθεζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη 
πθίζηαηαη ν επηιέμηκνο ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 πξνθχπηεη φηη απηέο νη άδεηεο 
ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ κε ην αίηεκα νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 
Γηα παξάδεηγκα εάλ θάπνηνο ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ 
πξνζιάβεη έλαλ μελαγφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην θάθειν ππνβνιήο 
ηελ άδεηα θάπνηνπ μελαγνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ; 

Δθόζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαη πιεξνί ην ζύλνιν ησλ 
πξνϋπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ νδεγό,  νπνηαδήπνηε άδεηα απαηηείηαη γηα 
ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο πξνζθνκίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο. 

 

20. Ξελνδνρεηαθή κνλάδα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο, 
εθπαίδεπζεο, επίδεημεο θιπ κε αληίζηνηρεο δαπάλεο π.ρ. κπεηφλ, ηνχβια, 
πιαθάθηα θιπ. (ζχκθσλα κε ην ζεκείν 2.8 ζει. 37 ηνπ νδεγνχ); 

Δίλαη επηιέμηκε νπνηαδήπνηε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη αθελόο ππόθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 
δηέπνπλ ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία θαη αθεηέξνπ ηεθκεξηώλεηαη 
επαξθώο ε ζύλδεζε ηεο δαπάλεο κε ηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα. 



 

21. ηε ζει. 9 ηνπ νδεγνχ κεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
αλαθέξεηαη ν ηνπξηζκφο παξαηήξεζεο ρισξίδαο θαη παλίδαο, ν 
πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο, ν πεξηεγεηηθφο ηνπξηζκφο, ε δηάβαζε θαξαγγηψλ 
– δαζψλ θιπ. Γεδνκέλνπ φηη δελ πξνβιέπεηαη ΚΑΓ γηα ηελ άζθεζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ απηψλ εξσηάηαη πνηεο είλαη νη πξνβιεπφκελεο άδεηεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο; 

Η ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ιάβεη ρώξα κέζσ επηιέμηκνπ 
ΚΑΓ ή λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ εθόζνλ δηαζέηεη 
ηνπιάρηζηνλ έλαλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010. Δάλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 
ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο δελ απαηηείηαη ε ύπαξμε ζρεηηθήο άδεηαο, ν 
ελδηαθεξόκελνο επελδπηήο είηε δειώλεη ππεύζπλα όηη δελ πθίζηαηαη πιαίζην 
αδεηνδόηεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα είηε πξνζθνκίδεη ζρεηηθά 
έγγξαθα από αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ έιιεηςε ζρεηηθνύ 
πιαηζίνπ. Σε θάζε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε εθ ησλ δύν/ή θαη νη δύν ελεξγεηώλ 
πηνζεηεζεί, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαη Παξαθνινύζεζεο ηεο Πξάμεο 
είλαη αξκόδηα γηα λα εμεηάζεη εάλ ζα γίλεη απνδεθηό ή όρη  ην ζρεηηθό αίηεκα.  

22. Δπηρείξεζε (πξαθηνξείν γελ. ηνπξηζκνχ θαδ 79.11) κε επηιέμηκν ΚΑΓ κπνξεί 
λα θάλεη portal αληί γηα ηζηνζειίδα ; Δλλνείηε φηη ζα δψζεη βάξνο ζηηο 
ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πιελ φκσο εάλ εκθαλίζεη εθεί θαη ππεξεζίεο 
Online θξάηεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ζα έρεη πξφβιεκα;  

Δίλαη επηιέμηκε ε ελ ιόγσ δαπάλε σο κέξνο κηαο ελέξγεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 
άζθεζε ηεο ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

23. Σνπξηζηηθφ Γξαθείν πνπ πνπιάεη εθδξνκέο γηα Θξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ: ηελ 
θαηεγνξία 1. 9 - εμνπιηζκφο επίδεημεο ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - 
κπνξεί λα βάιεη δαπάλεο γηα ηελ έθδνζε ελφο νδεγνχ κε εθθιεζίεο  - 
κνλαζηήξηα θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία. Η ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζεσξείηαη 
εμνπιηζκφο ; 

Δίλαη επηιέμηκε σο δαπάλε ζηελ θαηεγνξία 3.4 «Σρεδηαζκόο θαη εθηύπσζε 
δηαθεκηζηηθώλ εληύπσλ θαη αλαισζίκσλ». 

24. Σν hosting θαη ην domain name είλαη δαπάλεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ 
θαηεγνξία  3.5;  Η ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο είλαη επηιέμηκε ;  

Δίλαη επηιέμηκε ελέξγεηα ε απόθηεζε domain name. Γελ είλαη επηιέμηκεο ε 
ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη hosting. 

25. Δάλ κηα  Δπηρείξεζε  Γξαθείν ηαμηδίσλ ( ΚΑΓ 79 ) ζέιεη λα πξνκεζεπηεί 
εμνπιηζκφ (αθνπζηηθά κε ερνγξαθεκέλεο πεξηεγήζεηο) γηα άηνκα πνπ δελ 
ζέινπλ λα έρνπλ μελαγφ αιιά λα θάλνπλ κεκνλσκέλεο πεξηεγήζεηο πνπ ζα 
ηνλ λνηθηάδεη ζε απηνχο είλαη επηιέμηκε ε ελ ιφγσ δαπάλε ;  

Nαη  είλαη επηιέμηκε δαπάλε. 

 
26. Δπηρείξεζε ε νπνία έρεη ΚΑΓ 93.29.11.04 ππεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο 

παηρληδηψλ ζάιαζζαο θαη ζα ήζειε λα θάλεη κηα πισηή εμέδξα κέζα ζε 



μελνδνρείν ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηνπο πειάηεο (γηα ηα 
jet ski, bananas θιπ). ε πνην ζεκείν δαπαλψλ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί. 
αλ εηδηθφο εμνπιηζκφο ζηελ θαηεγνξία 1.1 ή ζαλ εηδηθή εγθαηάζηαζε 2.8;  

 
Δληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 2.8 σο εηδηθή εγθαηάζηαζε. Σεκεηώλεηαη όηη εάλ ε 
επηρείξεζε κε ΚΑΓ 93.29.11.04 είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ επηρείξεζε ηνπ 
μελνδνρείνπ ηόηε πξνζθνκίδνληαη άδεηα κίζζσζεο ηνπ ρώξνπ όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί 
ε εηδηθή εγθαηάζηαζε θαη επηπιένλ νπνηαδήπνηε άδεηα απαηηείηαη γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο.  

 
27. Γηα ηνλ ΚΑΓ 93.29.11.04 «Τπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο παηρληδηψλ ζάιαζζαο» 

 ππάξρεη ζθάθνο έιμεσλ 6 κέηξσλ θαη ζα ήζειε λα πξνβεί ζε αιιαγή 
κεραλήο . ε πνηα θαηεγνξία δαπαλψλ κπνξεί λα ππαρζεί 1.1,1.9., ή 1.3 ; 

 
Δληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 2.2. σο ελέξγεηα αληηθαηάζηαζεο κεραλώλ πξόσζεο. 
 

 
28. Δπηρεηξήζεηο κε Δπηιέμηκν Κσδηθφ Αξηζκφ Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηε Γξάζε 

Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο, φπσο εζηηαηφξηα, ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία, 
μελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα  ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 
πεξηνρή ΟΠΠΑΥ πνπ νη ηδηνθηήηεο δελ είλαη γεσξγνί, φπσο ε ηδηφηεηα απηή 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ή αζθαιηζκέλνη 
ζηνλ ΟΓΑ θαη ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε 
γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηε παξαπάλσ Γξάζε;   
 
Ναη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο εθόζνλ δελ εκπίπηνπλ ζηα 
θξηηήξηα δηαρσξηζκνύ όπσο αλαιύνληαη ζην παξάξηεκα 4 ηνπ νδεγνύ. 
 

 
29. Οη πκπινηνθηεζίεο είλαη επηιέμηκεο γηα ην πξφγξακκα; 
 

Ναη είλαη επηιέμηκεο γηα ηελ πξάμε «Δλαιιαθηηθόο Τνπξηζκόο». 
 
 

30. Δπηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο κέξνο ηνπ αηγηαινχ 
ρσξίο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο,  ν νπνίνο κηζζψλεηαη απφ ηνλ Γήκν θάζε έηνο, 
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.  Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηελ επέλδπζε θηηξηαθά θαη δηακφξθσζε ρψξσλ (θαηεγνξία 2) , απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε κηζζσηεξίνπ 5εηίαο ζηελ ππνβνιή ή ζηελ νινθιήξσζε ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ; 

 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνκίδεηαη ε ηειεπηαία άδεηα πνπ έρεη ιάβεη γηα ηελ 
ελνηθίαζε ηνπ ρώξνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη πξνζθνκίδεηαη ε αίηεζε πνπ 
έρεη ππνβιεζεί γηα απόθηεζε λέαο άδεηαο. Καηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο 
πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά άδεηα ζε ηζρύ γηα ηνλ ρώξν πνπ πινπνηείηαη ε 
επέλδπζε ή αλ έρεη ιήμεη πξνζθνκίδεηαη ε παιαηά άδεηα θαζώο θαη αίηεκα ιήςεο 
λέαο άδεηαο. Δπίζεο πξνζθνκίδεηαη κηζζσηήξην ζπκβόιαην  πεληαεηνύο δηάξθεηαο 
γηα ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 

 
31. Δπηρείξεζε κε ΚΑΓ 79 ζέιεη λα λνηθηάζεη έλα ρψξν απφ ηνλ δήκν θαη λα 

ζηήζεη έλα πεξίπηεξν κε μχιηλε θαηαζθεπή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ίζσο θαη ηελ εκπνξηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα . χκθσλα κε 
ηελ δηεχζπλζε ηνπξηζκνχ ηα θηφζθηα (κε κφληκεο θαηαζθεπέο) δελ 
ρξεηάδνληαη άδεηα αιιά κάιινλ ζα ρξεηάδεηαη κεηαβνιή ζηελ εθνξία. Δίλαη 
επηιέμηκε;  



 
Δίλαη επηιέμηκε ε ελ ιόγσ ελέξγεηα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πξνζθνκίδνληαη νη 
απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. 

 
32. Η πξνκήζεηα κηθξψλ ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ (laser, catamaran)  δεδνκέλνπ 

φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πισηά δελ είλαη κεηαθνξηθά κέζα (δειαδή δελ 
κεηαθέξνπλ θφζκν ζε πξννξηζκνχο φπσο κία βάξθα, έλα ηνπξηζηηθφ 
ζθάθνο πιφσλ θιπ αιιά εθηεινχλ αζιεηηθνχο πινπο κε θνηλή αθεηεξία - 
ηεξκαηηζκφ ) θαη απνηεινχλ βαζηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ άζθεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο κε κεγάιε ζπκκεηνρή ζηνλ πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ 
αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θαηεγνξία 
1.1; 

 
Όρη εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία 1.3 σο πξνκήζεηα πισηώλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

 
33. Βάζεη ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο 

Νν 14 & 23 θαηαλννχκε φηη:  Ξελνδνρείν κε κνλαδηθφ ΚΑΓ «55.10.10.03 
Τπεξεζίεο μελνδνρείνπ χπλνπ, πνιπηειείαο θαη Α' θαηεγνξίαο, κε 
εζηηαηφξην» κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζην πξφγξακκα κέζσ ηνπ 
παξαπάλσ ΚΑΓ γηα ηε δεκηνπξγία spa αξθεί ζην ηέινο λα πξνζθνκηζηνχλ 
φιεο απφ ην λφκν απαηηνχκελεο άδεηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ηη εηδηθά 
(πξφζζεηα απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ) δηθαηνινγεηηθά πξέπεη 
λα πξνζθνκηζηνχλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ;  
Καηά ηελ νινθιήξσζε ζα απαηηεζεί θάπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ εθηφο ηεο 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΟΣ; Δπηκέλνπκε ζηηο άδεηεο, ζε αξθεηέο 
πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ κελ εγθεθξηκέλα απφ ηνλ ΔΟΣ ζρέδηα γηα spa αιιά 
ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα δελ παξνπζηάδνληαη νη ρψξνη πνπ απηφ ζα 
εγθαηαζηαζεί. Απηνί έρνπλ πξνθχςεη απφ ηαθηνπνίεζε ζηνλ ΔΟΣ 
πιεξψλνληαο ηα αληίζηνηρα παξάβνια αλά η.κ.. Θα δεηεζεί άδεηα εξγαζηψλ 
κηθξήο θιίκαθαο ή νηθνδνκηθή άδεηα θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ; 
Η ελ ιφγσ επηρείξεζε ζθνπεχεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ spa πνπ ζα απεπζχλνληαη θαη ζε πειάηεο κε ελνίθνπο ηνπ 
μελνδνρείνπ . Η εηαηξεία ηφηε ππνρξενχηαη λα θάλεη έλαξμε λένπ ΚΑΓ 
(96.04.10.07) γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο. Δπηηξέπεηαη ή φρη ε 
δπλαηφηεηα απηή ? 
 
Σρεηηθά κε ην πξώην εξώηεκα ε επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη 
νπνηαδήπνηε άδεηα απαηηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Η Κεληξηθή 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαη Παξαθνινύζεζεο δύλαηαη λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε 
δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ ηήξεζε ηεο σο άλσ 
ππνρξέσζεο. 
Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν εξώηεκα δελ εμεηάδεηαη ε ηηκνιόγεζε ηεο παξερόκελεο 
ππεξεζίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Δμεηάδεηαη όκσο ζηελ παξνύζα 
θάζε ε ζύλδεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ δαπαλώλ κε ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ θαζώο 
επίζεο θαη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εληζρπόκελεο επηρείξεζεο κεηά ηελ 
νινθιήξσζε όπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 7 ηνπ νδεγνύ. 

 
 

34. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε είλαη ηδηνθηήηξηα θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 
1993 ελνηθηαδφκελα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 
55.20.11 θαη εθκηζζψλεη ηνλ Μάην 2010 ηα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα ζε κηα 
επηρείξεζε Ο.Δ., ε νπνία ηδξχεηαη θαη θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο κε 
θσδηθφ 55.20.11 ηνλ Μάην 2010, κπνξεί ε Ο.Δ. λα ππνβάιιεη αίηεζε ζην 
Πξφγξακκα, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 



01/01/2010; Να ζεκεησζεί φηη πθίζηαηαη ην ζρεηηθφ κηζζσηήξην. Θεσξείηαη ε 
επηρείξεζε επηιέμηκε, δεδνκέλνπ φηη ηα επηπισκέλα δηακεξίζκαηα 
ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο δηαθνπή απφ ην 1993 , θαη αλ λαη ζηνλ 
πίλαθα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έηνπο 2010, ζα ζπκπιεξσζνχλ κφλν 
ηα ζηνηρεία ηεο Ο.Δ. ή αζξνηζηηθά θαη ησλ δχν επηρεηξήζεσλ; 

Γελ είλαη επηιέμηκε ε ππνβνιή επελδπηηθήο πξόηαζεο δεδνκέλνπ όηη ν ππνςήθηνο 
θνξέαο δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί επαξθώο γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζηνηρεία. 

35. ρεηηθά κε ηελ δαπάλε Καηεγνξία 3: Πξνβνιή – πξνψζεζε είλαη δπλαηή ε 
θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ κε ζαθή αλαθνξά 
ζηηο δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή απφ ηελ επηρείξεζε 
θαη κε backlink ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο γηα πιεξνθνξίεο 
θξαηήζεσλ? 
Δλδεηθηηθά ε ηζηνζειίδα εθηφο ηεο παξνπζίαζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ πνπ ζα παξέρεη ε επηρείξεζε ζα πεξηιακβάλεη. 
1.Υάξηεο πςνκεηξηθήο κε ρικ. απνζηάζεηο. 
2.Πξφγξακκα δξάζεσλ γηα θάζε κήλα. 
3.Φψην άικπνπκ απφ δξαζηεξηφηεηεο. 
4. Γπλαηφηεηα online πξνζαξκνγήο πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ επηζθέπηε. 

Ναη είλαη επηιέμηκεο νη αλαθεξόκελεο ελέξγεηεο ζηελ θαηεγνξία 3. 

36. ηελ θαηεγνξία 2 ππνθαηεγνξία 2.8 είλαη επηιέμηκεο άιιεο εηδηθέο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο . 
Γεδνκέλνπ φηη ζηηο ακνηβέο ησλ ζπκβνχισλ επηιέμηκεο είλαη  νη ζηαηηθέο- 
αξρηηεθηνληθέο κειέηεο θαη δεδνκέλεο ηεο εξψηεζεο-απάληεζεο Ν. 62 
κπνξεί λα ζεσξεζεί επηιέμηκε ε αλέγεξζε π.ρ. κηαο απνζήθεο; 

Nαη είλαη επηιέμηκε σο εηδηθή εγθαηάζηαζε ππό ηνλ όξν όηη ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο 
ε ρξήζε ηεο ζηελ πξνηεηλόκελε επέλδπζε. 

37. Δπηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηιέμηκν ΚΑΓ (55) επηζπκεί λα 
πξνρσξήζεη ζε επέθηαζε δξαζηεξηφηεηαο γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ πγείαο 
θαη επεμίαο πνπ αθνξά πξφιεςε αζζελή απφ απφζηαζε. Ο ΚΑΓ είλαη ν 
62.01.11.02 (ππεξεζίεο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ 
ηειεκαηηθήο).Αλαιπηηθφηεξα ην θέληξν ηειεταηξηθήο επηθνηλσλεί κε ηνλ 
πειάηε ηνπ μελνδνρείνπ πνπ έρεη δεηήζεη ηαηξηθή βνήζεηα θαη ηνλ ζέηεη ζε 
ηειενπηηθή επηθνηλσλία κε ηνλ ζπληνληζηή ηαηξφ ζχληνκα θζάλεη ζην 
δσκάηην ηνπ αζζελνχο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο κε εμνπιηζκφ 
ηειεκεηξήζεσλ. Μεηά ηελ αξρηθή εθηίκεζε αληηκεησπίδεηαη αλάινγα ε 
θαηάζηαζε θαη ν επηζθέπηεο ηαηξφο ελεκεξψλεη ηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ 
θάθειν ηνπ αζζελνχο, κε θάζε ιεπηνκέξεηα, θάηη πνπ γίλεηαη ηαρχηαηα θαη 
εχθνια κε ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο IMPACT©. Σν ζχζηεκα IMPACT© 
επηηξέπεη ηελ απηφκαηε κεηάθξαζε ηεο έθζεζεο ζε δηάθνξεο γιψζζεο. Έηζη 
ε ηαηξηθή έθζεζε ρνξεγείηαη ζηνλ αζζελή θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά θαη 
άκεζα ζηελ αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξεία ζηε γιψζζα πνπ απηφο επηζπκεί, 
αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα ζηελ νπνία ν ηαηξφο ζπληάζζεη ηελ έθζεζε. Η 
ηειεταηξηθή απνηειεί επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζην πξφγξακκα ηνπ 
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ (ηνπξηζκφο πγείαο θαη επεμίαο); 

Γελ κπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθή πξόηαζε δεδνκέλνπ όηη ε επηρείξεζε ζα 
πινπνηήζεη ην επελδπηηθό ηεο ζρέδην ζε έλαλ κε επηιέμηκν ΚΑΓ. 



 

38. Δπηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 
θαη δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ επηζπκεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηελ νπνία ζα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αγνξά ηξνρφζπηησλ ηα νπνία δελ θέξνπλ  πάλσ 
κεραλή αιιά είλαη ξπκνπιθνχκελα ( κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ 
πεξηνρή πνπ έρεη επηιεγεί σο ηφπνο δηακνλήο ησλ εθδξνκέσλ) . Η 
ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζεσξείηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο θαη κπνξεί λα 
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ θαηεγνξία 1.1 ή ζεσξείηαη κεηαθνξηθφ κέζν νπφηε 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία 1.2 ;  

Θεσξνύληαη ρεξζαία κέζα πνπ θέξνπλ πηλαθίδεο νπόηε εληάζζνληαη ζηελ 
θαηεγνξία 1.2 

 

39. Θεσξείηαη επηιέμηκε σο λνκηθή κνξθή ε θνηλνπξαμία ;  

Ναη είλαη επηιέμηκε. 

 

40. ηελ ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ησλ ΔΜΔ ππνινγίδνληαη θαη ηα άηνκα πνπ 
απαζρνινχληαη ζε κηα επηρείξεζε κέζσ επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ;  

Όρη ππνινγίδνληαη ηα άηνκα πνπ κηζζνδνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ηελ επηρείξεζε 
θαη κόλν γηα ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ. 

41. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο, απνξξφθεζεο επηρείξεζεο κέζα ζην 2011, 
φπνπ ε λέα επηρείξεζε δελ έρεη πξνιάβεη λα ιάβεη αθφκα ηε ζρεηηθή άδεηα 
ιεηηνπξγίαο (ΔΛ θ.ι.π.) ζην φλνκά ηεο, κπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε 
πξνζθνκίδνληαο ηελ αίηεζε ζηνλ ΔΟΣ/ αξκφδηα ππεξεζία; Καη κέρξη πφηε ζα 
είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ην λέν ήκα/ Άδεηα; 

Δίλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη ην λέν ζήκα/ άδεηα κέρξη ηελ απόθαζε 
έληαμεο. 

 

42. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΑΓ 56 είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ έρνπλ ήδε απνθηήζεη ή 
ζα απνθηήζνπλ κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ην Δηδηθφ 
ήκα Πνηφηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα. Σα παξαδνζηαθά θαθελεία πνπ 
αλήθνπλ ζηνλ ΚΑΓ 56 έρνπλ ηελ ίδηα ππνρξέσζε; Καη αλ λαη, πψο ζα ην 
απνθηήζνπλ εθφζνλ ηα θξηηήξηα ειέγρνπ (βιέπε Τπ.Απφθ. 
Σ/4333/08.08.2001) αθνξνχλ θπξίσο ζε έιεγρν ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
πξντφλησλ φπσο θέηα, παηάηα, θξαζηά, ζαιάηα θ.ι.π. πνπ ηα παξαδνζηαθά 
θαθελεία δελ πξνζθέξνπλ; 

Γελ ππνρξενύληαη ηα παξαδνζηαθά θαθελεία λα απνθηήζνπλ Δηδηθό Σήκα 
Πνηόηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Κνπδίλα. 

 

43. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο 
(κηζζσηήξην 5εηνπο δηάξθεηαο, ηίηιν ηδηνθηεζίαο) ηζρχεη αθφκε θαη γηα ηα 
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ θηηξηαθέο δαπάλεο; Καη ηη ζα 
γίλεη ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζαιάζζηα 



αζιήκαηα θαη κηζζψλνπλ παξαιίεο ή άιινπο ρψξνπο γηα ιηγφηεξν απφ 5 
ρξφληα (ζπλήζσο αλαλεψλνπλ ην κηζζσηήξην θάζε ρξφλν) φπσο γίλεηαη θαηά 
θαλφλα κε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο; 
Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηδηνθηεζηαθνύ θαζεζηώηνο 
αθνξά όιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο αλ δειώλνπλ ή όρη θηηξηαθέο δαπάλεο.  
Καηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά άδεηα ζε ηζρύ γηα 
ηνλ ρώξν πνπ πινπνηείηαη ε επέλδπζε ή ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη 
πξνζθνκίδνληαη ε παιαηά άδεηα θαζώο θαη αίηεκα ιήςεο λέαο άδεηαο από ηνλ 
αξκόδην θνξέα θαζώο επίζεο θαη κηζζσηήξην ζπκβόιαην  πεληαεηνύο δηάξθεηαο γηα 
ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

44. Δίλαη επηιέμηκε ε δεκηνπξγία πλεξγαζίαο κεηαμχ δχν επηρεηξήζεσλ εθ ησλ 
νπνίσλ ε κηα  ζα πινπνηήζεη ζηελ Αζήλα θαη ε άιιε ζηε Θεζζαινλίθε ;  

Ναη είλαη επηιέμηκε . 

45. Δπηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ππεξεζηψλ εθκάζεζεο 
θαηαδχζεσλ (85.51.10.03 δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα απφ ην 2009) αηηείηαη 
ηελ αγνξά ζθάθνπο κήθνπο 8,40m γηα ηελ κεηαθνξά εθπαηδεπφκελσλ θαη 
εμνπιηζκνχ θαηάδπζεο ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο φπνπ ζα δηεμάγνληαη νη 
εθπαηδεπηηθέο θαηαδχζεηο. ην επηιέμηκν θφζηνο αγνξάο πισηψλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ην νπνίν βάζεη ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί 
λα αλέξζεη ζην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πεξηιακβάλεηαη κφλν 
ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο ζην λαππεγείν (θαηαζθεπή θήηνπο) ή 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 20%  θαη ην θφζηνο πξνκήζεηαο θαη 
εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ (κεραλή ηνπ ζθάθνπο – κεραληθά ηκήκαηα θαη 
ν εμνπιηζκφο πινήγεζεο - ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πινήγεζεο) ηνλ νπνίν 
πξνκεζεχνπλ θαη εγθαζηζηνχλ άιινη πξνκεζεπηέο ;   

Όρη δελ  ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνκήζεηα πισηώλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ εθόζνλ 
απνδεδεηγκέλα ν ελ ιόγσ εμνπιηζκόο παξαδίδεηαη από ηξίηνπο θαη δελ απνηειεί 
κέξνο ηνπ θήηνπο.    

46. ε ζπγθξφηεκα ηνπξηζηηθψλ επηπισκέλσλ θαηνηθηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ 
εγθαηαζηάζεηο θνπδίλαο ε θάζε κία, ν ηδηνθηήηεο επηζπκεί λα αλαπηχμεη 
γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ, θαηαζθεπάδνληαο θαη θηφζθη-θνχξλν-ςεζηαξηά 
ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη παξέρνληαο παθέην 1 ή 2 εβδνκάδσλ κε 
καζήκαηα καγεηξηθήο θαη πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, πνπ θάπνηα 
απφ απηά ζα θαιιηεξγνχληαη ζην θηήκα γχξσ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο 
επηπισκέλεο θαηνηθίεο. Μπνξεί λα παξέρεη απηήλ ηελ ππεξεζία-παθέην, 
καγεηξεχνληαο ζε θνπδίλα ησλ θαηνηθηψλ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή 
πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα εζηηαηνξίνπ γηα ην ζθνπφ απηφ; 

Aπαηηείηαη ε άδεηα εζηηαηνξίνπ γηα ηελ άζθεζε ηεο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηαο. 

 

47. Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο ελαιιαθηηθνχ 
ηνπξηζκνχ απφ ην 1991 θαη έρεη σο θχξην θαη κνλαδηθφ ΚΑΓ ηνλ 79110000 – 
Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ. Δίλαη επηιέμηκε γηα επέθηαζε 



ησλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κέζσ ηεο απφθηεζεο πισηνχ κέζνπ 
πεξηήγεζεο; 

Ναη είλαη επηιέμηκε ε επέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ πξνθεηκέλνπ 
λα αλαπηύμεη ηελ ελαιιαθηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ.  

 

48. Ση ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εηαηξείαο κε ΚΑΓ 79110000 
βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ε απφθηεζε ελαέξηνπ κέζνπ (αεξνζθάθνπο) 
γηα ηελ ειεχζεξε πηψζε θαη θαηάβαζε κε αιεμίπησηα; 

Όρη δελ είλαη επηιέμηκε ε απόθηεζε ελαέξηνπ κέζνπ ζην πιαίζην ηνπ νδεγνύ. 

49. Θεσξείηε επηιέμηκε ε πξνκήζεηα ελφο GPS γηα ηελ ραξηνγξάθεζε θαη 
ράξαμε πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ θαη νξεηβαηηθψλ θαη πεξηπαηεηηθψλ 
κνλνπαηηψλ κέζα ζηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ παξνρήο 
ππεξεζηψλ αζιεηηθνχ (πνδειαηηθνχ, νξεηβαηηθνχ, πεξηπαηεηηθνχ) ηνπξηζκνχ 
ζηα πξφηππα άιισλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο. Η ελ ιφγσ δαπάλε ζα είλαη θαη  
ε κνλαδηθή θαζψο δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην ε πξνκήζεηα νξεηβαηηθνχ θαη 
πεξηπαηεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ν πνδειαηηθφο εμνπιηζκφο ζα παξέρεηαη 
δσξεάλ. 

Δίλαη επηιέμηκνο ν ελ ιόγσ εηδηθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ.  

50. Σνπξηζηηθφ γξαθείν κε δηαζέζηκν ΚΑΓ 79.11 επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί 
ζε νξεηβαηηθφ, πεξηεγεηηθφ ηνπξηζκφ θαη ζέιεη λα αγνξάζεη πνδήιαηα, 
ζθελέο  , ζθάθνο θιπ.. Θεσξείηαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ 
απηνχ; Δπίζεο ζέιεη λα δηακνξθψζεη έλα ρψξν ζηνλ νπνίν ζα απνζεθεχεη 
ηνλ εμνπιηζκφ απηφ. Θεσξείηαη επηιέμηκε ελέξγεηα ή ζα ζεσξεζεί ζαλ 
ππνθαηάζηεκα;  

Δίλαη επηιέμηκεο σο ελέξγεηεο κηθξήο έθηαζεο βνεζεηηθέο εγθαηάζηαζεηο πνπ 
εμππεξεηνύλ ηελ απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνύ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιόγσ 
ελεξγεηώλ πξνζθνκίδνληαη νπνηεζδήπνηε άδεηεο απαηηνύληαη. 

 
51. χκθσλα κε ηνλ ηξνπνπνηεκέλν νδεγφ πξάμεο κπνξεί κηα επηρείξεζε πνπ 

έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε επέθηαζε ζε έλα απφ ηνπο επηιέμηκνπο  ΚΑΓ  ζηηο 
31/01/2010  λα ππνβάιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο Δλαιιαθηηθφο 
Σνπξηζκφο ; 

 
Μπνξεί λα ππνβάιιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
ήδε δηαζέηεη έλα εθ ησλ επηιέμηκσλ ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010. 
 

52. Η πξνζθφκηζε ηεο επέθηαζεο ζε επηιέμηκν ΚΑΓ  ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηνλ 
νδεγφ λα γίλεη πξηλ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε έληαμεο . Δπεηδή ν ρξφλνο 
ππνγξαθήο κηαο ππνπξγηθήο απφθαζεο δελ είλαη γλσζηφο κε πνην ηξφπν 
ζα γίλεη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ηνπ 
ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ ;  
 
Η βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην λέν επηιέμηκν ΚΑΓ πξνζθνκίδεηαη 
ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο έγθξηζεο 
ησλ πξαθηηθώλ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη Παξαθνινύζεζεο, 



έληαμεο, έγθξηζεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη απόξξηςεο επελδπηηθώλ ζρεδίσλ . Ο 
ππνςήθηνο επελδπηήο ελεκεξώλεηαη από ηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηελ πξνζθόκηζε ηεο σο 
άλσ βεβαίσζεο θαζώο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ απαηηείηαη γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
 

53. ρεηηθά κε ηελ  εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ ζε γξαθή κπξάηγ επηιέμηκε 
δαπάλε ζχκθσλα κε ηνλ  Οδεγφ ηεο Πξάμεο ηνπ Δλαιιαθηηθνχ Σνπξηζκνχ 
δηαπίζησζα κεηά θαη απφ επηθνηλσλία κε ηνλ χιινγν ησλ Σπθιψλ (Βαζ. 
Όιγαο 114) φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη αληίζηνηρν ηππνγξαθείν θαη φηη, 
φ,ηη ρξεηαζηνχλ ηα ηππψλνπλ κφλνη ηνπο κε ηδηφθηεην εμνπιηζκφ. Η 
απάληεζε ζηελ εξψηεζή κνπ αλ κπνξνχλ λα ηππψζνπλ γηα κέλα ήηαλ 
θαηαθαηηθή αιιά δελ δχλαληαη λα εθδψζνπλ ηηκνιφγην γηαηί δελ είλαη 
θεξδνζθνπηθφ ην ίδξπκά ηνπο. Σν κνλαδηθφ απνδεηθηηθφ είζπξαμεο πνπ 
εθδίδνπλ είλαη απφδεημε είζπξαμεο δσξεάο ζηελ νπνία αλ επηζπκνχκε 
κπνξνχλ λα αλαγξάςνπλ επηπξνζζέησο φηη αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε 
εθηχπσζε.  Η εξψηεζή κνπ είλαη αλ ε απφδεημε είζπξαμεο δσξεάο απφ ην 
χιινγν Σπθιψλ είλαη απνδεθηφ παξαζηαηηθφ δαπάλεο γηα ηελ πξάμε 
Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο. 

 
Όπσο αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 5.3 ηνπ νδεγνύ ηα παξαζηαηηθά πνπ 
ηεθκεξηώλνπλ ηηο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην επελδπηηθό ζρέδην είλαη 
ηηκνιόγηα πώιεζεο ή θαη παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ 
επηρείξεζε ή θαη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ  . 
 
 
 

54. Δπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 πξνηίζεηαη λα 
επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ. Τπνρξενχηαη λα 
πινπνηήζεη δαπάλεο θαη ζηνπο δχν ΚΑΓ ή κπνξεί κφλν ζην λέν επηιέμηκν 
ΚΑΓ? Δάλ επηιέμεη λα πινπνηήζεη ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην κφλν κε ην λέν 
επηιέμηκν ΚΑΓ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηνλ 
παιαηφ ΚΑΓ ? 

 
Η επηρείξεζε δύλαηαη λα πινπνηήζεη ην επελδπηηθό ηεο ζρέδην κόλν ζην λέν 
επηιέμηκν ΚΑΓ, ππνρξενύηαη σζηόζν λα πξνζθνκίζεη όιεο ηηο άδεηεο πνπ 
απνδεηθλύνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κε βάζε ηνλ ΚΑΓ πνπ πθίζηαηαη πξηλ ηελ 
1/1/2010. Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο άδεηεο απαηηνύληαη 
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο βάζεη ηνπ λένπ 
επηιέμηκνπ ΚΑΓ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 
επέλδπζεο. 
 

55. ηνλ ηξνπνπνηεκέλν νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη σο ε εκεξνκελία 
πξψηεο πξνθήξπμεο ηεο Πξάμεο (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο) 
δειαδή ε 15/09/2011. Η  πξψηε πξνθήξπμε ηεο Πξάμεο δεκνζηεχζεθε ζην 
ΦΔΚ 2037/ 13/09/2011 . Πνηα εθ ησλ δχν εκεξνκεληψλ ηζρχεη? 
 
Ιζρύεη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην 
ΦΔΚ ήηνη 13/09/2011. 
 

56. Δπηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 έρεη ηε 
δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Γχλαηαη λα πξνβεί ζε 
δεκηνπξγία λέαο δξαζηεξηφηεηαο θάλνληαο έλαξμε λένπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ ζε 
λέα Πεξηθέξεηα θαη πινπνηψληαο δαπάλεο θαη ζηνπο δχν ΚΑΓ ? 



 
Όρη, ε πινπνίεζε επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ζε δύν δηαθνξεηηθνύο ΚΑΓ ζα πξέπεη λα 
ιακβάλεη ρώξα εληόο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο. 
 

57.  Eπηρείξεζε ε νπνία δηαζέηεη πθηζηάκελν επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2010 
πξνηίζεηαη λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε λέν επηιέμηκν ΚΑΓ 
πινπνηψληαο δαπάλεο κφλν γηα ην λέν ΚΑΓ. Δίλαη ππνρξεσκέλε λα 
πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ παιαηφ επηιέμηκν ΚΑΓ κνινλφηη 
δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δαπάλεο ζηνλ ελ ιφγσ ΚΑΓ ? 

 
Ναη είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθνκίζεη άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ παιαηό ΚΑΓ. 
 

58. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 δελ ηεξνχζαλ βηβιία 
ππνινγίδνπκε ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ θαη δηαηξνχκε δηα δχν ιφγσ αλαθνξάο 
ζε έλα εμάκελν θαη φρη ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο ή ιακβάλνπκε ππφςε φιν ην 
πνζφ βάζεη ηεο ΠΟΛ ? 

 
Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πεδίν 5.2 ηνπ εληύπνπ ππνβνιήο ε επηρείξεζε δειώλεη 
ηα ηεθκαξηά έζνδα γηα ην δηάζηεκα 1/1/2010 εσο 30/6/2010 (βάζεη ηεο ΠΟΛ 
1146/2009) θαη ηα έζνδα όπσο πξνθύπηνπλ από ηα βηβιία πνπ ηεξεί (Β' ή Γ' 
θαηεγνξίαο) γηα ην δηάζηεκα 1/7/2010 εσο 31/12/2010. Ο ππνινγηζκόο γηα ηα 
ηεθκαξηά γίλεηαη κόλν γηα ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο  δηαηξώληαο ην εηήζην ηεθκαξηό 
δηα δύν. Καηόπηλ πξνζηίζεηαη ην πνζό πνπ εμάγεηαη από ηα βηβιία από 1/7/2010 
εσο 31/12/2010 θαη έηζη δηακνξθώλεηαη ν ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ. 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


