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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΠΡΑΞΗ 

«ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» 
 

ΒΑΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

 
 
 θνπόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
 
 Η αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο εηαηξηθήο επζχλεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 
 Η αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ 

ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. 
 Η δεκηνπξγία ππνδνκψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα νηθνινγηθήο πηζηνπνίεζεο. 
 
 ηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο  
 
 Η βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
 Η εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 
 Η ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ χδαηνο θαη ησλ απνξξηκκάησλ. 

 
 
 Καλνληζηηθό Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 
 
Τν πξφγξακκα δηέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ De minimis  (Τν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο 
ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000€ ζε 
πεξίνδν 3 εηψλ). 
 
 
 Φνξείο Γηαρείξηζεο – Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο 
 
Τν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί απφ ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνχ & Τνπξηζκνχ θαη ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Οη δχν 
απηνί θνξείο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) κε βάζε ην λνκνζεηηθφ 
πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΣΠΑ.  

 Πξνϋπνινγηζκόο Πξνγξάκκαηνο-Πξνϋπνινγηζκόο έξγσλ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 30 εθ. € κε 
ζπγθεθξηκέλε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή πνπ ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο (Γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο   ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο δεκόζηαο 
δαπάλεο αλέξρεηαη ζε €1.584.852,00 θαη γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
€1.571.479,00). 
 

Τν πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ην νπνίν 
ζπκβάιιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ. 
 
Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδνηνχληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ απφ 15.000,00 € έσο 
400.000,00 €. 
 
 
 Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο 
 

• Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ. 
• Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ. 
• Ξελνδνρεία κηθηνχ ηχπνπ. 
• Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε παξαδνζηαθά 

θηίξηα. 
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• Δπηρεηξήζεηο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ, ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ   δηακεξηζκάησλ θαη 
κηθηήο κνξθήο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θαη  ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ   δηακεξηζκάησλ . 

• Τνπξηζηηθέο επηπισκέλεο θαηνηθίεο 
• Τνπξηζηηθέο επηπισκέλεο επαχιεηο. 
• Οξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο(θάκπηλγθ). 

 
 
 Βαζηθέο Σππηθέο Πξνϋπνζέζεηο πκκεηνρήο  
 

• Η επηρείξεζε ιεηηνπξγεί λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 
άδεηεο ιεηηνπξγίαο. 

• Η επηρείξεζε είλαη πθηζηάκελε κε εκεξνκελία Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 01.01.2009.  
• Η Δπηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία επηρνξεγήζεηο απφ πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De Minimis ή νη νπνίεο αζξνηζηηθά 
καδί κε ηελ αηηνχκελε επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα 200.000 επξψ.  

• Η επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη άιιεο θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηηο ίδηεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλ απφ ηε 
ζψξεπζε κε εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πξνθχπηεη έληαζε ελίζρπζεο κεγαιχηεξε απφ απηήλ 
πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα εθάζηεο πεξίπησζεο ζε Καλνληζκφ πεξί 
απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία ή απφθαζε πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπηηξνπή.  

• Η επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή 
• Γελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο δηαδηθαζία αλάθηεζεο, κέξνπο ή φινπ, ρνξεγεζείζαο 

ελίζρπζεο 
• Η επηρείξεζε έρεη ππνβάιεη κία (1) κφλν πξφηαζε έξγνπ γηα θάζε Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ θαη έρεη θαηαζέζεη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξάγξαθν 
4.4.2 ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 
Σε πεξίπησζε πνπ ζηνλ ίδην Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 
θαηαιχκαηα κε ηα αλάινγα Δηδηθά Σήκαηα Λεηηνπξγίαο, ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο επελδπηήο 
δχλαηαη λα ππνβάιιεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ζρέδηα  ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
Οδεγνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε επελδπηηθφ ζρέδην αληηζηνηρεί ζε έλα Δηδηθφ Σήκα 
Λεηηνπξγίαο θαζψο θαη φηη αζξνηζηηθά δε ζρεκαηίδεηαη ζψξεπζε. 

 Τν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή 
ρξήζε 2009 (1/1/2009-31/12/2009) 

 Σε πεξίπησζε πνπ θάησ απφ ηνλ ίδην Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξα 
ηνπ ελφο θαηαιχκαηα κε ηα αλάινγα Δηδηθά Σήκαηα Λεηηνπξγίαο, ηφηε ν ελδηαθεξφκελνο 
επελδπηήο δχλαηαη λα ππνβάιιεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επελδπηηθά ζρέδηα ζην πιαίζην ηνπ 
παξφληνο Οδεγνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε επελδπηηθφ ζρέδην αληηζηνηρεί ζε έλα Δηδηθφ 
Σήκα Λεηηνπξγίαο, θαζψο θαη φηη ην χςνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ 
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ δελ ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ 
εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ην έηνο 2009. 

 
 
 Γεκόζηα Υξεκαηνδόηεζε(επηρνξήγεζε) 
 
Τν πνζνζηφ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο (επηρνξήγεζε) ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 40% επί ηνπ 
ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηα εγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα πινπνηνχληαη 
ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 3.100 θαηνίθσλ ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 45% επί ηνπ ζπλνιηθνχ 
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ.  
 
 
 Υξεκαηνδνηηθό ρήκα Έξγνπ 
 
Τν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα έθαζηνπ έξγνπ αλαιχεηαη σο εμήο : 
 
Ιδησηηθή ζπκκεηνρή 55% έσο 60% 
 
Γεκφζηα Φξεκαηνδφηεζε 40% έσο 45%  
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 Δπηιέμηκεο ελέξγεηεο 
 
 Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αμηνπνίεζε ΑΠΔ κε ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο χδαηνο 
 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ(ζηεξεά, πγξά θ.ι.π.)  
 Αλάπηπμε πξάζηλσλ πνιηηηθψλ θαη ελζσκάησζε πξνηχπσλ 
 Δλεκέξσζε - Πξνβνιή 

 
 
 Δπηιέμηκεο δαπάλεο 
 
 Βεληίωζη ηηρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ και αξιοποίηζη ΑΠΔ με ζηόσο ηην εξοικονόμηζη 

ενέπγειαρ  
 
• Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξηαθνχ θειχθνπο 
• Δπεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο Η/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη ζηηο ινηπέο 
• Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ/ηερλεηνχ θσηηζκνχ  
• Υπνθαηάζηαζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή άιισλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ κε θπζηθφ αέξην ή 

πγξαέξην 
• Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ 
• Αμηνπνίεζε ΑΠΔ γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο/ςχμεο ή ειεθηξηζκνχ  
• Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο BEMS  

 
 Ανάπηςξη και εθαπμογή ζςζηημάηων εξοικονόμηζηρ ύδαηορ 
• Δγθαηάζηαζε κεραληζκψλ  εμνηθνλφκεζε λεξνχ ζε ινπηξά θαη απνρσξεηήξηα 
• Δγθαηάζηαζε ληνπο θαη βξπζψλ ρακειήο ξνήο  
• Σχζηεκα αλίρλεπζήο θαη ειέγρνπ  δηαξξνψλ  
• «Έμππλν ζχζηεκα» πνηίζκαηνο 
• Φχηεπζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ζηεγψλ  
• Σπγθέληξσζε νκβξχσλ πδάησλ 
• Αθαιάησζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ 
• Αλαθπθινθνξία , θαζαξηζκφο λεξνχ πηζίλαο 
 
 
 Γιασείπιζη αποππιμμάηων 
• Γηαρσξηζκφο απνξξηκκάησλ αλά θαηεγνξία.  
• Δμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο δηαρσξηζκνχ λεξνχ.  
• Τνπηθφο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο. 
• Αλαθχθισζε ραξηηνχ , καγεηξηθνχ ιαδηνχ , γπαιηνχ. 
• Κνκπνζηνπνίεζε απνξξηκκάησλ  
• Δπεμεξγαζία λεξψλ γηα ρξήζε ζε πφηηζκα θαη θαζαξηφηεηα εμσηεξηθψλ ρψξσλ. 

 
 
 Ανάπηςξη ππάζινων πολιηικών και ενζωμάηωζη πποηύπων 

 
• Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL).     

 
 

 Δνημέπωζη και Πποβολή 
 

• Έληππα θπιιάδηα ζρεηηθά κε πξάζηλεο ελέξγεηεο. 
• Δπέθηαζε πθηζηάκελσλ ηζηνζειίδα φπσο παξαπάλσ . 
• Δλέξγεηεο  ελεκέξσζεο πειαηψλ φπσο παξαπάλσ .    
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 Δπηιεμηκόηεηα Γαπαλώλ 
 
Οη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηεο πξάμεο/πξνγξάκκαηνο (εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 14-1-
2010). 
 
 
 Καηαλνκή πξνϋπνινγηζκνύ  
 

Α/Α Καηεγνξία Γαπάλεο 

 

Μέγηζην επηιέμηκν πνζνζηό 

ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

έξγνπ 

1 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, εηδηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 

0%-100% 

2 Κηηξηαθά – δηακφξθσζε ρψξσλ εηδηθέο θαη 

βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

0%-100% 

3 Πηζηνπνίεζε, επαιήζεπζε, επηθχξσζε 

ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

θιπ. 

0%-15% 

4 Ακνηβέο ζπκβνχισλ (παξαθνινχζεζε θαη 

ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θ.ιπ.).  

0%-6% 

5 Δλεκέξσζε θαη πξνβνιή. 0%-5% 

 
 
 Γηάξθεηα πινπνίεζεο 
 
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ είλαη 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο ηεο Υπνπξγηθήο 
Απφθαζεο Έληαμεο, κε δπλαηφηεηα 3κελεο παξάηαζεο θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. 
 
 
 ηόρνη  
 
Οη επελδχζεηο ζεσξνχληαη νινθιεξσκέλεο εθφζνλ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
επελδπηηθή πξφηαζε βάζεη ησλ νπνίσλ ε πξφηαζε αμηνινγείηαη θαη εληάζζεηαη ζηελ Πξάμε. 
 
Οη ζηφρνη, ζπλεπψο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα θαη γηα ην ιφγν απηφ θαηαγξάθνληαη ζηελ 
απφθαζε έληαμεο θαη  ειέγρνληαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
 

Οη βαζηθνί ζηφρνη πνπ πξέπεη λα απνηππψλνληαη είλαη νη αθφινπζνη: 

Α/Α ΣΟΜΔΙ Βαξύηεη
α% 

ΣΟΥΟΙ 

Α.1. Δλεξγεηαθφο Σηφρνο 60 Πνζνζηφ Δμνηθνλφκεζεο Πξσηνγελνχο  

Δλέξγεηαο 

Α.2. Σηφρνο Νεξνχ 40 Πνζνζηφ Μείσζεο Καηαλάισζεο Καζαξνχ  

Νεξνχ (απφ δεκφζην δίθηπν χδξεπζεο) 
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 Τπνβνιή πξνηάζεσλ 
 
 
Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ 20ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη κέρξη ηελ 31ε Μαξηίνπ 
2011, θαηφπηλ ζρεηηθήο παξάηαζεο, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ www.ependyseis.gr/mis θαζψο 
επίζεο θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ www.efepae.gr, www.e-kepa.gr κέζσ ησλ νπνίσλ νη 
ελδηαθεξφκελνη εηζέξρνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.ependyseis.gr. Ωο πξνζεζκία ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ νξίδεηαη ε 24ε ώξα ηεο εκέξαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 
 

Η δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο είλαη ππνρξεσηηθή. Πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί 
ειεθηξνληθά δελ ζα αμηνινγνύληαη.  
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ν ππνςήθηνο επελδπηήο εθηππψλεη ην 
ππνβιεζέλ έληππν ππνβνιήο, ην νπνίν καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά 
πεξηγξάθνληαη ζηελ Παξάγξαθν 4.4.2 ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απνηεινχλ ην θπζηθό θάθειν 
ππνςεθηόηεηαο ηνλ νπνίν ππνβάιιεη/θαηαηεζεί ζε δηάζηεκα δέθα εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, ζε έλαλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ αλάινγα κε ηνλ 
ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο κε βάζε ηε γεσγξαθηθή αξκνδηφηεηα ηνπ θαζελφο, θαζψο θαη ζηνπο 
ζπλεξγαδφκελνπο κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ Σπλεηαηξηζηηθέο Τξάπεδεο θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ παξάξηεκα ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
 
 
 Αμηνιόγεζε 
 
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:  
 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ  

 Αμηνιφγεζε – Βαζκνιφγεζε πξνηάζεσλ. 

 Σχγθιεζε Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο  

 Δηδνπνίεζε επηρεηξήζεσλ γηα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο  

 Έθδνζε ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο  
 

 
 
 Υξεκαηνδόηεζε 
 
α) Πξνθαηαβνιή 

 
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζηελ Πξάμε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί 
πξνθαηαβνιή, κέρξη ην 50% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη 
ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο πξνθαηαβνιήο απφ αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην Πηζησηηθφ Ίδξπκα, 
ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ αξκφδηνπ εηαίξνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αξκφδηνο εηαίξνο είλαη ε ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ) θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τνπξηζκνχ 
ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ . 
 
β) Δλδηάκεζε θαηαβνιή 

 
Πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη 
ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο 
ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. Σην δηθαηνχρν 
θαηαβάιιεηαη ην 90% ηεο αλαινγνχζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαηφπηλ ζπκςεθηζκνχ κε ηελ 
πξνθαηαβνιή πνπ έρεη ρνξεγεζεί.  
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γ) Σειηθή θαηαβνιή 

 
Τν ππφινηπν 10% ηεο αλαινγνχζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ 
Έιεγρν Δπίηεπμεο Σηφρσλ θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 6.3 θαη 6.4. (Α) ηνπ παξφληνο Οδεγνχ. 
 
 Τπνρξεώζεηο 
 
Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη επελδχζεηο ππάγνληαη ζηε Πξάμε νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηηο ζέζεηο 
απαζρφιεζεο ηνπ έηνπο 2009 ζε ΔΜΔ.  

 
 Πιεξνθνξίεο  

 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηα απαηηνχκελα έληππα 
ππνβνιήο, ηνπο ηφπνπο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα θαη ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ, νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο  ησλ 
Πεξηθεξεηψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη/ελεκεξψλνληαη: 
 
α) Απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο : www.espa,gr, www.yppo.gr, www.visitgreece.gr, 
www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr θαη  www.e-kepa.gr 
 
β) Απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr).  
 
γ) Απφ ηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ (Μαξίλνπ Αληχπα 41, Θέξκε Θεζζαινλίθεο,  ηει. 2310-480000, ηnfo@e-
kepa.gr, www.e-kepa.gr). 
 
δ) Απφ ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο  θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ANAΠΣΤΞΙΑΚΗ ΓΤΣΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Α.Δ. (ΑΝΚΟ- Παξάξηεκα ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ 
Κνδάλε, ηει. 24610-24022, www.anko.gr) θαζψο θαη ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηνπο ηφπνπο. 
 
ε) Απφ ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο θαη ηνπο Αλαπηπμηαθνύο Φνξείο, ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ νπνίσλ, αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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