
ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΠΑΝΣΗΕΙ  (1η ΕΚΔΟΗ – 14/1/2011) 

Σελίδα 1 of 14 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA 

«ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΔΠΑ 2007-2013 

 

 

ΟΓΗΓΟ ΠΡΑΞΗ 

 

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

ΤΥΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

1η Έκδοζη – 14/1/2011 



ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΠΑΝΣΗΕΙ  (1η ΕΚΔΟΗ – 14/1/2011) 

Σελίδα 2 of 14 

 

 

1. Όιε ε Ιδησηηθή πκκεηνρή κπνξεί λα είλαη κε Γάλεην; 

Ναη. 

2. ε επηρεηξήζεηο (μελνδνρεία) κε κηθηά έζνδα π.ρ. απφ μελνδνρείν, 
εζηηαηφξην, θνκκσηήξην θ.ιπ. πψο ππνινγίδεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ, ηα 
ιακβάλνπκε ππφςε φια; Θα απαηηεζεί λα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ εζφδσλ; 

Όρη δελ απαηηείηαη δηαρσξηζκφο. Γηα ηελ βαζκνιφγεζε ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα 
έζνδα ζπλνιηθά 

3. Θα δεηεζεί κηζζσηήξην 15εηνχο δηάξθεηαο ζε πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο επί 
νηθνπέδνπ πνπ δελ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ επελδπηή;  

ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 
αηηήκαηνο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο, ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα πξνζθνκίζεη 
κηζζσηήξην ζπκβφιαην πνπ λα θαιχπηεη ρξνληθά θαη’ ειάρηζηνλ πέληε έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε 
έληαμεο (ιζσύει μόνο για ηιρ επισειπήζειρ πος λειηοςπγούν ζε σώπο/εγκαηάζηαζη 
με ζύμβαζη μίζθωζηρ) ή ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. 

4. Αλ κηα επηρείξεζε έρεη θχθιν εξγαζηψλ/αθαζαξίζησλ εζφδσλ θάησ ησλ 
15.000,00€, κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε αθνχ ην ζρέδην νθείιεη λα είλαη 
πάλσ απφ 15.000,00€ θαη απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ φξν 7 γηα ην 
κέγηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ; 
 
Η ελ ιφγσ επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηo πιαίζην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Πξάζηλνο Σνπξηζκφο.  
 

5. Τπάξρεη δηάθξηζε φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε απηέο 
λα ζεσξνχληαη επηιέμηκεο;  

Όρη. Δίλαη επηιέμηκεο φιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο εθφζνλ 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο  θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

6. Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 
δηακνξθψζεηο γηα ΑΜΔΑ, δχλαληαη ρσξίο λα έρνπλ πξνβιεπφκελεο 
δαπάλεο γηα ηνπο αλσηέξσ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα «Πξάζηλνο 
Σνπξηζκφο»; 
 
Όρη. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνδνκέο ΑΜΔΑ απηέο ζα πξέπεη λα 
πινπνηεζνχλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ πξφηαζε. 
 

7. ηηο δαπάλεο γηα ΑκεΑ, επηιέμηκεο δαπάλεο είλαη κφλν 
ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο; Δίλαη επηιέμηκε δαπάλε, πρ ε 
θαηαζθεπή ινπηξψλ ΑκεΑ ή κφλν ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
ρψξνπ θαη θαη' επέθηαζε ε απιή πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ (ξάκπεο θ.ιπ.); 

 
ηε ζειίδα 27 ηνπ νδεγνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία δαπάλεο 2 – Κηηξηαθά-
Γηακφξθσζε ρψξσλ- εηδηθέο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο αλαθέξεηαη κεηαμχ 
ησλ άιισλ φηη ζηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ 1 & 2 ,κπνξνχλ λα εληαρζνχλ δαπάλεο 
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 15.000 € πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε 
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑκεΑ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ 
«ρεδηάδνληαο γηα φινπο» ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ θαη αθνξνχλ ζε αλαγθαίεο θαηαζθεπέο, δηακνξθψζεηο, επεθηάζεηο, 
δηαξξπζκίζεηο θηηξηαθψλ θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηακφξθσζεο 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη δαπάλεο εμνπιηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη επηιέμηκεο 
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ηφζν δαπάλεο εμνπιηζκνχ φζν θαη θηηξηαθψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ 
δηεπθφιπλζε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ κέρξη ηνπ αλσηέξσ πνζνχ. 
 

8. ηελ θαηεγνξία δαπάλεο 2: Κηηξηαθά – Γηακφξθσζε ρψξσλ – Δηδηθέο θαη 
Βνεζεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο, φζεο δαπάλεο εγθξηζνχλ, κέρξη ηνπ χςνπο ησλ 
15.000 € γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε 
δηεπθφιπλζε ησλ ΑΜΔΑ, απηέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλνιηθά; 
Αλ θαηά ηελ πινπνίεζε νη ελέξγεηεο απηέο θνζηίζνπλ ρακειφηεξα: 
α) Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξφζζεην έξγν πνπ ζα αθνξά ζηα ΑΜΔΑ; 
β) Μπνξεί ην πνζφ λα κεηαθεξζεί ζε άιιε θαηεγνξία δαπάλεο πνπ λα κελ 
αθνξά ζε ελέξγεηεο γηα ΑΜΔΑ; 
 

εκεηψλεηαη φηη αλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη δαπάλεο ησλ 
επηιέμηκσλ θαηεγνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
ησλ ΑΜΔΑ, νη δαπάλεο απηέο δελ δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία 
δαπαλψλ, νχηε λα κεηψλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο. 

πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ρακειφηεξν θφζηνο έλαληη ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζειήζεη λα πινπνηήζεη πξφζζεην έξγν 
πνπ λα αθνξά ζε ελέξγεηεο δηεπθφιπλζεο ησλ ΑΜΔΑ, ηεξνπκέλνπ ηνπ αλψηαηνπ 
πνζνχ ησλ 15.000€, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεκα έγθξηζεο πξνο ηνλ αξκφδην 
εηαίξν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, ην νπνίν ζα δηαβηβαζηεί πξνο εμέηαζε θαη έιεγρν απφ ηελ 
αξκφδηα Κεληξηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε επηζεκαίλεηαη φηη νη πξνβιέςεηο κεηαθνξάο θνλδπιίσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.5 ηνπ Οδεγνχ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηηο 
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ. 

 
9. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνηεηλφκελε πξνο επηρνξήγεζε επηρείξεζε 

ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 25% επηρείξεζε ε νπνία έρεη ιάβεη 
ζην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ελίζρπζε, πνπ επίζεο εκπίπηεη ζηνλ 
θαλφλα De minimis, πνην ζα είλαη ην πνζνζηφ ηνπ πνζνχ ελίζρπζεο πνπ 
πξνζκεηξάηε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ εληζρχζεσλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De minimis; 

 
χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ 1998/2006 πεξί εληζρχζεσλ 
ήζζνλνο ζεκαζίαο, ην ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ 
ρνξεγνχληαη ζε κία δεδνκέλε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 
200.000 επξψ. Η έλλνηα ηεο δεδνκέλεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη θαη ζε 
επηρεηξήζεηο, θπζηθά ή/θαη λνκηθά πξφζσπα, πνπ ζπγθξνηνχλ κία νηθνλνκηθή 
κνλάδα πνπ πεξηθιείεη κία εληαία νξγάλσζε πξνζσπηθψλ, πιηθψλ θαη ινηπψλ 
ζηνηρείσλ πξνο δηαξθή επηδίσμε θαη εμππεξέηεζε νξηζκέλνπ νηθνλνκηθνχ 
ζθνπνχ. Θα πξέπεη ινηπφλ ελ πξνθεηκέλσ, λα δεισζεί απφ ηελ ελδηαθεξφκελε 
επηρείξεζε θαζψο θαη λα εμεηαζηεί απφ ηελ ρνξεγνχζα ηελ ελίζρπζε δεκφζηα 
αξρή, εάλ πθίζηαληαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ θαη ην 
εάλ νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ ζπληζηνχλ ή 
αλαπηχζζνπλ εληαίν νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα θαη νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία 
δεδνκέλεο επηρείξεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ ΚΑΝ 
1998/2006. 

 
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν έιεγρνο ηεο ζψξεπζεο δελ δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά 
θαη κφλν κε βάζε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα άιιε, αιιά 
εμεηάδεηαη θαη ζπλεθηηκάηαη απφ ηε ρνξεγνχζα ηελ ελίζρπζε δεκφζηα αξρή, θαηά 
πεξίπησζε, ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ή 
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πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ελδερνκέλσο θξηζεί φηη απηέο ζπληζηνχλ ή 
αλαπηχζζνπλ εληαίν νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα θαη νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία 
δεδνκέλεο επηρείξεζεο. 
 

10. Πψο ππνινγίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ έιεγρν δηαπίζησζεο ηεο 
ζψξεπζεο ησλ αηηνχκελσλ εληζρχζεσλ κε εληζρχζεηο απφ πξνγξάκκαηα 
θαη δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De Minimis;  

 
Διέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ην ζχλνιν ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο 
πνπ ε επηρείξεζε ιακβάλεη, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, 
φζν θαη ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί 
αλ ε λέα ελίζρπζε δελ νδεγεί ζε ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ πνπ ηζρχεη γηα ηηο 
εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο. 
 
ε θάζε πεξίπησζε, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη απφ ηελ 1/1/2008 κέρξη θαη 
κηα εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Έληαμεο ησλ 
έξγσλ ηεο Πξάμεο.  

 
11. ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδνληαη κφλν νη εληζρχζεηο πνπ 

έρνπλ εληαρζεί κεηά ηελ 1/1/2008 ή θαη νη εληζρχζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ 
κεηά ηελ 1/1/2008 αιιά εγθξίζεθαλ πξηλ απφ ηελ 1/1/2008; 

 
Δμεηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ εγθεθξηκέλσλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο εληφο ηεο 
ηξηεηίαο θαη φρη νη εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ πνζψλ ελίζρπζεο. Τπνινγίδνληαη 
δειαδή, φιεο νη εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε/εηο έρεη/νπλ απνθηήζεη 
έλλνκν δηθαίσκα (π.ρ. απνθάζεηο ππαγσγήο, ζπκβάζεηο θ.ιπ.) κεηά ηελ 1/1/2008. 
 

12. Οηθνλνκηθή Μνλάδα (Ξελνδνρεηαθφο Όκηινο) ε νπνία δηαρεηξίδεηαη θαη 
ιεηηνπξγεί εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο 
απφ πξνγξάκκαηα, γηα ηα νπνία ηζρχεη ν θαλφλαο De Minimis, ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία άλσ ησλ 200.000,00 επξψ ρσξίο θακηά φκσο κεκνλσκέλε 
εηαηξεία απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο θαη ζπλδεδεκέλεο λα έρεη ιάβεη πάλσ απφ 
200.000,00 επξψ. Έρεη λφεκα ε ππνβνιή πξφηαζεο γηα θάζε κηα απφ ηηο 
εηαηξείεο ζην πξφγξακκα ή εμεηάδεηαη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο? 

 
χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηεο πξάμεο ηφζν ζην έληππν ππνβνιήο φζν θαη ζηηο 
ππεχζπλεο δειψζεηο ζα δειψλνληαη νη επηρνξεγήζεηο πνπ έρεη ιάβεη ε 
επηρείξεζε θαζψο θαη νη επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη επηρεηξήζεηο κε ηηο 
νπνίεο απνηειεί εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα, φπσο ζπλεξγαδφκελεο θαη 
ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο. (βι. ζρεηηθά θαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε 9). 

 

 
13. ε φηη αθνξά ζηηο δαπάλεο πηζηνπνίεζεο, επαιήζεπζεο, επηθχξσζεο 

ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (14001, EMAS) αλαθέξεηαη φηη 
απαξαίηεην παξαζηαηηθφ γηα ηηο δαπάλεο απηέο ζεσξείηαη ην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα απφ ην ΔΤΓ. Η δηαπίζηεπζε απφ 
ην ΔΤΓ είλαη απνθιεηζηηθνχ ραξαθηήξα ή ζα κπνξνχζε λα πηζηνπνηείηαη 
θαη απφ άιινπο θνξείο νη νπνίνη δελ είλαη δηαπηζηεπκέλνη απφ ην ΔΤΓ; 

ηε σο άλσ δηαηχπσζε ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ έρνπλ 
δηαπηζηεπζεί απφ νξγαληζκφ κέινο ηεο «Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε 
Γηαπίζηεπζε» (ΔΑ), ζηελ νπνία κεηέρεη ην ΔΤΓ θαη δπλάκεη ηεο «πκθσλίαο 
Ακνηβαίαο Ιζφηηκεο αλαγλψξηζεο» (MLA), εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 Δίλαη δηαπηζηεπκέλνη γηα ην ζρεηηθφ πξφηππν (ISO 14001 ή/θαη EMAS). 
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 Δπί ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο δηαπίζηεπζεο πεξηιακβάλνληαη, νη αληίζηνηρνη 
κε ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ηνπ πξνγξάκκαηνο, Κσδηθνί NACE. 

Η θξάζε «…από ηο ΕΣΥΔ» αθνξά εμίζνπ θαη ζηελ ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο 
ακνηβαίαο ηζφηηκεο αλαγλψξηζεο, ε νπνία απνξξέεη εμ΄απηήο θαη κφλεο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ εζληθνχ θνξέα δηαπίζηεπζεο ζηελ ΔΑ MLA. 

 
14. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν απφ 

400.000,00 € θαη λα επηρνξεγεζεί κέρξη ηνπ επηιέμηκνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ 
νδεγνχ; 
 

Όρη. 

 

15. ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε πεξαίσζε; 
 
Όρη. 
 

16. ηελ πξνυπφζεζε 9 ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξεηαη φηη ην χςνο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο 
θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2009 ελψ ζηελ αλάιπζε ηεο πξνυπφζεζεο γίλεηαη 
αλαθνξά γηα ρξήζε 2009. Πνην εθ ησλ δχν ηζρχεη; 
 
Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ / αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο 
επηρείξεζεο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 2009 (νηθνλνκηθφ έηνο 2010). 
 

17. Απφ πνηα εκεξνκελία αξρίδεη ε επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ; 
 
Η επηιεμηκφηεηα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δειαδή ηελ 
14/12/2010. 
 

18. Όια ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο, φπνπ απηά απαηηνχληαη, ζα 
είλαη ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.; 
 

Όια ηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη 
αλαιπηηθά αλαθνξηθά κε ηηο πεξηγξαθφκελεο ζπλεξγαζίεο θαη ηηο ακνηβέο θαη ζα 
πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί θαη ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 

19. Καηά ηελ πινπνίεζε κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αιιαγή ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 
ζρήκαηνο κε κεδεληθφ δαλεηζκφ θαη θάιπςε ηνπ πνζνχ κε ίδηα θεθάιαηα ή 
αληίζηξνθα ; 
 
Δίλαη δπλαηή ε αιιαγή ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο. 

 
20. Ο Οδεγφο θαζνξίδεη φηη ν θπζηθφο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ εληχπνπ. 
Οη εκέξεο ινγίδνληαη εκεξνινγηαθέο ή εξγάζηκεο; 
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Όπνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, νη εκέξεο ινγίδνληαη σο εκεξνινγηαθέο. 

 

21. Ο Οδεγφο θαζνξίδεη φηη νη ππνςήθηνη επελδπηέο εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ζα πξέπεη λα θαιχςνπλ πηζαλέο 
ειιείςεηο πνπ ηνπο δεηνχληαη. Οη εκέξεο ινγίδνληαη εκεξνινγηαθέο ή 
εξγάζηκεο; 

 
Όπνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, νη εκέξεο ινγίδνληαη σο εκεξνινγηαθέο. 

 

22. Ιδηψηεο εθκεηαιιεχεηαη Ξελνδνρείν πνπ αλήθεη ζε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 
ΟΣΑ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαηέζεθε κεηά απφ Πξνθήξπμε ην 2009, νπφηε 
θαη ην ζήκα ιεηηνπξγίαο είλαη ζην φλνκα ηνπ. Mπνξεί λα ππνβάιεη  
πξφηαζε δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα θαηνρπξσζεί φηη θαη 5 ρξφληα κεηά 
ηελ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ ζα είλαη ην θαηάιπκα ζηελ θαηνρή ηνπ, φηαλ 
αλά 6 ρξφληα γίλεηαη Πξνθήξπμε γηα ηελ αλάζεζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ 
μελνδνρείνπ; 
 
Δθφζνλ δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιηζζνχλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί πξφηαζε. 
 

23. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» είλαη επηιέμηκε 
επηρείξεζε πνπ εθκεηαιιεχεηαη μελνδνρεηαθή κνλάδα αιιά ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο εληάζζεηαη θαη ε εθκεηάιιεπζε CASINO, κε ηα κεγαιχηεξα 
έζνδα ηεο επηρείξεζεο λα πξνέξρνληαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
CASINO;  
 
Ναη εθφζνλ έρεη επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ 1/1/2009. 

 

24. Δθφζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ φπνπ ην 
πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο ή νη πεξηβαιινληηθνί φξνη έρνπλ ιήμεη, είλαη 
επηιέμηκε γηα ρξεκαηνδφηεζε εθφζνλ έρεη θάλεη αίηεζε γηα αλαλέσζε; 
 
Η επηρείξεζε είλαη επηιέμηκε γηα έληαμε εθφζνλ πξνζθνκηζηεί αίηεζε γηα 
αλαλέσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ππξαζθάιεηαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ 
έρνπλ ιήμεη. Όκσο είλαη ππνρξεσκέλε ζηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο θαη 
ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 
25. Δπηρείξεζε ε νπνία παξ’ φηη ηεξεί βηβιία Β’ θαηεγνξίαο δελ ππνβάιιεη Δ3 

αιιά κφλν Δ1, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κπνξεί 
λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΡΑΙΝΟ 
ΣΟΤΡΙΜΟ; 
 
Ναη. Η πξφηαζε ζα αμηνινγεζεί σο πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ επηρείξεζε ε 
νπνία δελ ηεξεί βηβιία, εθφζνλ έηζη θνξνινγείηαη., αιιά θαηά ηελ νινθιήξσζε, ν 
έιεγρνο ζα γίλεη φπσο ζε επηρείξεζε πνπ ηεξεί βηβιία Β΄ θαηεγνξίαο, δειαδή ζα 
ειεγρζεί θαη ε θαηαρψξεζε φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ ζηα βηβιία.  
 

26. Μία επηρείξεζε πνπ έρεη έδξα ζηελ Αζήλα θαη παξαξηήκαηα ζην Ηξάθιεην 
θαη ζηελ Πάηξα κπνξεί λα ππνβάιιεη πξφηαζε θαη γηα ηα ηξία κέξε; 
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Ναη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αζξνηζηηθά δελ ζρεκαηίδεηαη ζψξεπζε ζχκθσλα κε 
ηνλ θαλφλα de minimis. 
 

27. Δπηρείξεζε μελνδνρείν αλψλπκε εηαηξία, απνξξνθήζεθε ην 2009 απφ 
γξαθείν ηαμηδίσλ επίζεο αλψλπκε εηαηξία. Σν γξαθείν ηαμηδίσλ δηαζέηεη 
πιένλ ηνλ ΚΑΓ ηνπ μελνδνρείνπ κε έλαξμε φκσο κεηά ηελ 1.1.2009 θαη 
δηαζέηεη ζην φλνκά ηνπ θαη ην ήκα ΔΟΣ. Δίλαη επηιέμηκε επηρείξεζε;  
 
Δθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε επηρείξεζε είλαη 
επηιέμηκε, αξθεί ε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα λα θαηαγξάθεηαη ήδε πξηλ ηελ 
1.1.2009 (βι. ζπκπιεξσκαηηθά θαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε 28). 

 
28. Αλ κηα επηρείξεζε ηδξχζεθε (έλαξμε Γ.Ο.Τ.) ηελ 2/1/2009 θαη έρεη πιήξε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε γηα ην έηνο 2009 (νηθνλνκηθφ έηνο 2010) έρεη δηθαίσκα 
ππνβνιήο πξφηαζεο; 
 

Γελ έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο δηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο έρνπλ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο 
κε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 1.1.2009. 

Ωζηφζν, ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξφηαζεο, αλ ε επηρείξεζε 
δεκηνπξγήζεθε απφ κεηαβίβαζε, απνξξφθεζε, ζπγρψλεπζε ή ηπρφλ κεηαηξνπή, 
αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελέξγεηεο απηέο έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ 
1.1.2009 (αξθεί ε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα λα θαηαγξάθεηαη ήδε πξηλ ηελ 
1.1.2009). 

Γηα δε ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ είλαη απαξαίηεηε ε 
πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ, θαηά πεξίπησζε, 
ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  

 Δλδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ έιεγρν είλαη ηα ηδησηηθά έγγξαθα, νη   ηξνπνπνηήζεηο 
ησλ θαηαζηαηηθψλ, νη απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, νη 
ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, νη εγγξαθέο ζην βηβιίν κεηφρσλ, ηα απνδεηθηηθά 
θαηαβνιήο θφξνπ θ.α. 

 
29. Δίλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε νη θνηλνπξαμίεο δεδνκέλνπ φηη 

απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα;  
 
χκθσλα κε ηνλ νδεγφ θαη εθφζνλ πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ ηππηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ νη θνηλνπξαμίεο ηπγράλνπλ δηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο ζην πιαίζην 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
30. Πσο ειέγρεηαη ε ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο κεηά ηελ 

επέλδπζε; 
 
ε φηη αθνξά ηελ ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο κεηά ηελ επέλδπζε 
ζα πξέπεη ν Μ.Ο. ησλ Δ.Μ.Δ. ηεο δηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 
νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο (νξηζηηθή παξαιαβή κεηά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ) 
λα είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ Δ.Μ.Δ. ηνπ 2009. 
 

31. ε πεξίπησζε πνπ ε πεξίνδνο δηεμαγσγήο ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ (δχν 
έηε κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο νινθιήξσζεο) δελ ζπκπίπηεη κε ηελ 
πεξίνδν θαηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνχ Δληχπνπ Δ7 ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηη 
δηθαηνινγεηηθφ ζα πξνζθνκηζζεί γηα ηνλ έιεγρν επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ; 
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Γηα ην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξνζθνκίδνληαη  αληίγξαθα ησλ 
Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ ΙΚΑ (ΑΠΓ). 

 
32. ε πεξίπησζε απψιεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ πσο ζα ελεξγήζεη ν επελδπηήο; 

 
ε πεξίπησζε απψιεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηά 
εθδηδφκελα απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία (π.ρ. ΓΔΗ, ΔΤΓΑΠ, θ.ιπ.) 
επηθπξσκέλα αληίγξαθα ινγαξηαζκψλ. 
 

33. Θα πξέπεη ππνρξεσηηθά θάπνηνο λα ζέζεη θαη ηνπο δχν ζηφρνπο, 
ελεξγεηαθφο θαη χδαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη πξφηαζε ζηα πιαίζηα 
ηεο πξάμεο Πξάζηλνο Σνπξηζκφο; 
 
Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηεζνχλ θαη νη δχν ζηφρνη. Μπνξεί λα ππνβιεζεί ζρέδην 
κε έλαλ εθ ησλ δχν.  

 
34. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ ησλ 

επηιέμηκσλ ΚΑΓ εληφο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν, ζα πξέπεη λα 
επηκεξηζηνχλ νη θαηαλαιψζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη χδαηνο 
πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο επίηεπμεο ησλ αληίζηνηρσλ 
ζηφρσλ; (π.ρ. ζνππεξκάξθεη ζην ηζφγεην μελνδνρείνπ). 

Όρη εθφζνλ απηή αζθείηαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο. 

 

35. Σελ ελεξγεηαθή θαηαγξαθή κπνξεί λα ηελ ππνγξάςεη ν ζπληάθηεο ηεο 
πξφηαζεο ή ζα πξέπεη λα ηελ ππνγξάςεη πηπρηνχρνο κεραληθφο; 
 
Η ελεξγεηαθή θαηαγξαθή θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεη απφ θάπνηνλ ν νπνίνο είλαη 
γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρνπλ θελά ή δνζνχλ ειιηπή 
ζηνηρεία σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ωζηφζν, ε κε  ππνγξαθή ηεο 
ελεξγεηαθήο θαηαγξαθήο απφ κεραληθφ δελ απνηειεί αηηία απφξξηςεο ηνπ 
ζρεδίνπ. 

 
36. Οη ίδηεο αλάγθεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - θαζεζηψο 

απηνπαξαγσγνχ - ηεο επηρείξεζεο ζα ππνινγίδνληαη απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
έηνπο; 
 
Ναη γηα ηελ πεξίνδν απφ 1/1/2009 έσο θαη 31/12/2009. 
 

37. Δπελδπηήο ν νπνίνο ζα πινπνηήζεη επελδχζεηο ζην ηνκέα ησλ 
θσηνβνιηατθψλ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ζπιιεθηψλ ζηελ ηαξάηζα ηνπ 
Ξελνδνρείνπ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα  δηαζχλδεζεο κε ηελ ΓΔΗ; 
 
Ναη κε ζχλδεζε απηνπαξαγσγνχ. 
 

38. Η θαηαγξαθή ησλ θαηαλαιψζεσλ ζα γίλεηαη κε βάζε κφλν ηα ηηκνιφγηα ησλ 
παξφρσλ ελέξγεηαο θαη χδαηνο (π.ρ. ΓΔΗ, ΔΤΓΑΠ, ΓΔΤΑ, θ.ιπ.) θαη αγνξάο 
θαπζίκνπ; 
 
Ναη. 
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39. Θα δηαηππψλνληαη νη δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνζνηηθά; Καη 
αλ λαη, κε πνηφλ ηξφπν ζα θαζνξίδνληαη θαη πσο ζα ηεθκεξηψλνληαη νη 
ζηφρνη ηεο επέλδπζεο; 
 
Ναη. Θα θαζνξίδνληαη κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαγξαθήο θαη κε βάζε ηηο 
πξνζθνξέο. 

 
40. Θα είλαη ππνρξεσκέλνο ν επελδπηήο λα θάλεη ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θαη 

αλ λαη ην θφζηνο ζα είλαη επηιέμηκε δαπάλε; 
 
Όρη. Σν πξφγξακκα δελ απαηηεί ελεξγεηαθή επηζεψξεζε αιιά ελεξγεηαθή 
θαηαγξαθή. Καηά ζπλέπεηα ην θφζηνο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ζηελ νπνία 
πηζαλά λα ζέιεη λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ελδηαθεξφκελνο δελ είλαη επηιέμηκν. 

 
41. Αλ κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, ε 

πξνζθνξά ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη κία απηή ηεο εηαηξίαο, ή 
ζα είλαη ηκεκαηηθέο γηα ην θάζε πιηθφ θαη εξγαζία; Σα ηηκνιφγηα ησλ 
πξντφλησλ πρ. ιέβεηαο, κνλσηηθά πιηθά θ.ιπ. ζα είλαη ζην φλνκα ηνπ 
επελδπηή θαη κφλν; 

 
Δθφζνλ ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ γίλεη απφ κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία είλαη θνηλή 
πξαθηηθή ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ηηκνιφγεζε λα γίλεηαη  κε ηηκνιφγην/α έξγνπ. 
Οη ηηκνινγήζεηο απηέο πάληα ζπλνδεχνληαη απφ πίλαθα πνζνζηνχ πινπνίεζεο 
εξγαζηψλ ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ζχκβαζε πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη έρεη 
θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ κε πιήξε αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ θαη θφζηνπο απηψλ 
αιιά θαη κε πιήξε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θφζηνπο γηα θάζε θνκκάηη ηνπ 
εμνπιηζκνχ.  
 
πλεπψο ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) επηζπκεί 
λα πινπνηήζεη-ηηκνινγήζεη ην έξγν κε ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ζα πξέπεη θαηά ηελ 
ζχληαμε ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο λα θαηαζέζεη ηελ αλσηέξσ ζχκβαζε (ή 
αληίζηνηρε αλαιπηηθή πξνζθνξά) κε πιήξε αλάιπζε ησλ δαπαλψλ θαη 
αληίζηνηρνπ θφζηνπο αλά κνλάδα εξγαζίαο θαη αλά κνλάδα εμνπιηζκνχ.  
 
ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ επηιέμεη ηελ αλσηέξσ ζπλήζε πξαθηηθή αιιά 
ηηκνινγήζεη απνζπαζκαηηθά ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία, ηα πξντφληα ζα πξέπεη λα 
ηηκνινγνχληαη απ’ επζείαο ζηνλ ππνςήθην επελδπηή απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζηελ 
επσλπκία ηνπ πξψηνπ (ρσξίο ηελ παξεκβνιή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο), 
ελψ ε εξγαζία ζα πξέπεη πάιη λα ηηκνινγεζεί κε ηελ αλσηέξσ ινγηθή ησλ 
ηηκνινγίσλ έξγνπ ή πνιιαπιψλ αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κε 
πιήξε αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ θαη κε κνλαδηαίν θφζηνο απηψλ. 
 
πλεπψο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαηά ηελ ππνβνιή 
ηεο πξφηαζεο αλαιπηηθέο πξνζθνξέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θάζε ηκήκαηνο 
ηνπ εμνπιηζκνχ ελψ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θαη αλαιπηηθή πξνζθνξά ή 
ζχκβαζε απφ ηνλ εξγνιάβν κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαη αλαιπηηθή 
θνζηνιφγεζε απηψλ αλά κνλάδα εξγαζίαο. 
 
 

42. Η αθαιάησζε ζε έλα θαινθαηξηλφ μελνδνρείν ρξεηάδεηαη λα ιεηηνπξγεί 
πεξίπνπ 6 κήλεο/ έηνο, φκσο νη ΑΠΔ ζα παξάγνπλ ξεχκα γηα 12 κήλεο. Ση ζα 
γίλεηαη ε παξαγσγή ξεχκαηνο φηαλ δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
αθαιάησζε; 
 



ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΠΑΝΣΗΕΙ  (1η ΕΚΔΟΗ – 14/1/2011) 

Σελίδα 10 of 14 

 

Σν θαζεζηψο απηνπαξαγσγνχ φζν θαη απηφ ηνπ απηφλνκνπ παξαγσγνχ είλαη 
ζαθέο. Καηά ζπλέπεηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα φζα 
ζα νξίδνληαη ζην ζπκβφιαην πνπ ζα έρεη ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο κε ηνλ θνξέα 
αγνξάο ελέξγεηαο γηα ηα αλσηέξσ θαζεζηψηα. 

 
43. Μπνξεί νη ΑΠΔ λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν ρψξν απφ ηε μελνδνρεηαθή 

κνλάδα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνί ρψξνπ 
δελ επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ΑΠΔ. Μάιηζηα ππάξρνπλ θαη ζέκαηα 
αηζζεηηθήο, ζηάζκεο ζνξχβνπ θ.α. 
 
χκθσλα κε ηνλ πξφζθαην λ. 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α//4.06.2010) ε παξ. Β1 ηνπ 
άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3468/2006 (ΦΔΚ 129/Α/27-6-2006) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«Σηιρ πεπιπηώζειρ ζηαθμών αςηοπαπαγωγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ από Α.Π.Ε. ή 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιηπέπεηαι ζηοςρ αςηοπαπαγωγούρ, η μεηαθοπά ηηρ ηλεκηπικήρ 
ενέπγειαρ με ηη σπήζη ηος ζςζηήμαηορ ή και ηος δικηύος μεηαθοπάρ ηλεκηπιζμού 
από ηο σώπο αςηοπαπαγωγήρ ζηο σώπο ηηρ καηανάλωζηρ, καηαβάλλονηαρ ηα 
ηέλη πος ιζσύοςν για ηη σπήζη ηος ζςζηήμαηορ ή και ηος δικηύος». πλεπψο, δελ 
είλαη απαξαίηεην ε εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απηνπαξαγσγήο λα είλαη ζην ρψξν 
ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ή ζε φκνξν ρψξν.  

 
44. χκθσλα κε ηνλ λ. 3468/2006 (ΦΔΚ 129/Α/27-6-2006): Απηνπαξαγσγφο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Η.Θ.Τ.Α είλαη ν Παξαγσγφο πνπ 
παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ κνλάδεο Α.Π.Δ. ή .Η.Θ.Τ.Α, θπξίσο γηα 
δηθή ηνπ ρξήζε θαη δηνρεηεχεη ηπρφλ πιεφλαζκα ηεο ελέξγεηαο απηήο ζην 
χζηεκα ή ζην Γίθηπν. ε πεξίπησζε πιενλάζκαηνο ή φηαλ πξφθεηηαη γηα 
επνρηαθή επηρείξεζε ζα ηελ δηνρεηεχεη (πνπιά) ζην ζχζηεκα; 
 
Αλεμάξηεηα ηεο επνρηθήο ή φρη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ζην θαζεζηψο 
απηνπαξαγσγήο, ην πνζφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζην 
ζχζηεκα ή ζην Γίθηπν είλαη ην 20% ηεο ζπλνιηθά παξαγφκελεο απφ απηνχο ηνπο  
ζηαζκνχο ελέξγεηαο ζε εηήζηα βάζε.  
 

45. Η ελέξγεηα «Αμηνπνίεζε ΑΠΔ γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο/ςχμεο ή 
ειεθηξηζκνχ» θαιχπηεη ηελ επηζπκία κνπ γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ 
ζηαζκνχ 10kw γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο; Αλ λαη, ν ζηαζκφο 
κπνξεί λα είλαη δηαζπλδεδεκέλνο κε ηελ ΓΔΗ θαη λα γίλεηαη ζπκςεθηζκφο 
ηεο κεληαίαο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη/θαηαλαιψλεηαη κηαο θαη νη 
θαηαλαιψζεηο καο είλαη απμεκέλεο ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν; 
 
χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ε εγθαηάζηαζε ΑΠΔ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ζα έρεη ζθνπφ ηελ θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ κε θαζεζηψο 
απηνπαξαγσγνχ ή απηφλνκνπ παξαγσγνχ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3468/2006. 
Δπνκέλσο φιεο νη ελέξγεηεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνπλ ηα 
πξναλαθεξφκελα θαζεζηψηα. 
 

46. Ση ελλνείηαη κε ηελ θξάζε απηφλνκνο παξαγσγφο; 
 
Απηφλνκνο παξαγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ιέγεηαη ν παξαγσγφο πνπ 
παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ΑΠΔ θαη ηνπ νπνίνπ ν ζηαζκφο δελ είλαη 
ζπλδεδεκέλνο κε ην χζηεκα ή ζε Γίθηπν. 

 
47. Ση ελλνείηαη «Πποϋπόθεζη και όπορ για ηην ένηαξη θωηοβοληαϊκού 

ζςζηήμαηορ ζηην παπούζα Ππάξη, είναι η μη ένηαξη ηων ςποψηθίων ζηο 
«Ειδικό Ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ Φωηοβοληαϊκών ςζηημάηων ζε κηιπιακέρ 
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εγκαηαζηάζειρ και ιδίωρ ζε δώμαηα και ζηέγερ κηιπίων» (ΦΕΚ Β’ 
1079/4.06.2009).»; 
 
Οπνηαδήπνηε επηιέμηκε επηρείξεζε έρεη εληαρζεί γηα ηελ αλάπηπμε 
θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζην «Ειδικό Ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ Φωηοβοληαϊκών 
Σςζηημάηων ζε κηιπιακέρ εγκαηαζηάζειρ και ιδίωρ ζε δώμαηα και ζηέγερ κηιπίων», 
δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εληάμεη θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζην πξφγξακκα 
«Πξάζηλνο Σνπξηζκφο». 

 
48. Ση ελλνείηαη κε ηελ θξάζε «Δηδηθφηεξα γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ε 

κέγηζηε επηηξεπφκελε αηηνχκελε ηζρχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 150 
kW». Μπνξεί έλα μελνδνρείν λα εγθαηαζηήζεη Φ/Β ηζρχνο 100 kW γηα 
ηδηνθαηαλάισζε; 
 
χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην κέγεζνο 
ηεο ηζρχνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο παξά κφλν ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο. 
Δπνκέλσο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ρσξίο πεξηνξηζκφ 
ζηελ ηζρχ αιιά κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηδίσλ αλαγθψλ - θαζεζηψο 
απηνπαξαγσγνχ ή απηφλνκνπ παξαγσγνχ- ζχκθσλα κε ην Ν.3468/2006 (ΦΔΚ 
129/Α/27.06.2006) θαη ην Ν. 3851/2010 (ΦΔΚ 85/Α/04.06.2010), φπσο ηζρχνπλ 
θαη ηεξψληαο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 150kw εθφζνλ ε εγθαηάζηαζε είλαη  ζε 
λεζησηηθή πεξηνρή   

49. Σα λέα θιηκαηηζηηθά (ηξίηεο γεληάο) κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη σο επηιέμηκε 
δαπάλε; 

Ναη εθφζνλ είλαη  ελεξγεηαθήο θιάζεο Α. 

 

50. ην έληππν δελ πξνβιέπεηαη πεδίν γηα ηνλ αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ κεηά. 
Σα κεγέζε ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ζηελ πεξίνδν "κεηά ηελ 
επέλδπζε" ζε ηη "Λ" αλαθέξνληαη; 

 
Ο ζπληειεζηήο αχμεζεο ηεο πιεξφηεηαο ηεο κνλάδαο θαηά ηελ ππνβνιήο ηεο 
πξφηαζεο φζνλ αθνξά ηηο δηαλπθηεξεχζεηο γηα ηελ πεξίνδν "κεηά ηελ επέλδπζε" 
ζα ηίζεηαη ίζνο κε 1. πλεπψο, φια ηα ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ (π.ρ. ειεθηξηζκφο, 
πεηξέιαην, λεξφ, θ.ιπ.) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο γηα ηελ πεξίνδν "κεηά 
ηελ επέλδπζε" ζα πξέπεη λα αλαρζνχλ (αλ απηφ απαηηείηαη) ζε Λ=1.  
 

51. Η αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ηζηνζειίδαο κε πξνζζήθε ησλ πξάζηλσλ 
ελεξγεηψλ πνπ ζα πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε είλαη επηιέμηκε; 

Ναη. Γελ είλαη επηιέμηκε ε δεκηνπξγία εθ λένπ site ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη νη 
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζε θηινμελία θαη ππνζηήξημε.  

 

52. Η παξαγσγή εληχπσλ, θπιιαδίσλ θαη ινηπνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ πνπ 
εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο «Δλεκέξσζε θαη Πξνβνιή» ζα 
αθνξνχλ ζηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα κε αλαθνξά ζηηο 
πξάζηλεο ελέξγεηεο ή ζα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ πξνβνιή 
ησλ πξάζηλσλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
Δπηιέμηκν ζεσξείηαη κφλν ην πιηθφ ην νπνίν αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ πξνβνιή 
ησλ πξάζηλσλ ελεξγεηψλ ηεο επηρείξεζεο. 
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53. Σα ECO LABEL θαη EMAS κπνξεί λα ηα απνθηήζεη νπνηαδήπνηε 
επηρείξεζε; 

 
Ληγφηεξν γηα ην EMAS θαη πεξηζζφηεξν γηα ην ECO LABEL, ε απφθηεζε ηνπο 
ππφθεηηαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ κπνξνχλ λα πηζηνπνηεζνχλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη επηρεηξήζεηο 
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο παξαθάησ δηεπζχλζεηο : 
 
1. Δζληθφο Αξκφδηνο Φνξέαο ζηελ Διιάδα γηα ην Κνηλνηηθφ χζηεκα 

Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ (EMAS) 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥΩΓΔ) 

 Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Δ. Έλσζεο 

Ακαιηάδνο 17, 112 51 Αζήλα 

Tει: (210) 6411717, 2131515681  

Fax: (210) 6434470 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο : www.minenv.gr & www.ypeka.gr 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην EMAS ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas 

 

2. Δζληθφο Αξκφδηνο Φνξέαο ζηελ Διιάδα γηα ην Δπξσπατθφ 

Οηθνινγηθφ ήκα (ECO LABEL) 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥΩΓΔ) 

ΠΔΡΠΑ - ΑΑΟ 

Παηεζίσλ 147, 112 51 Αζήλα 

Σει.: (210) 86 46 939  

Fax : (210) 86 76 772 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο : www.ypeka.gr (Πεδίν Οξηδφληηα ζέκαηα) 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ECOLABEL ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel 

 
54. Δθφζνλ κία επηρείξεζε επηιέμεη λα αγνξάζεη ηνλ εμνπιηζκφ κε Leasing ηη 

ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη; 
 

http://www.minenv.gr/
http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas
http://www.ypeka.gr/
http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
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Καηά θαλφλα, νη δαπάλεο Leasing γηα ηελ αγνξά ησλ παγίσλ δελ είλαη επηιέμηκεο, 
εθηφο εάλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε θπξηφηεηά ηνπο 
πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο.  
 
Δπνκέλσο, είλαη επηιέμηκν ην θφζηνο αγνξάο εμνπιηζκνχ κε Leasing (φρη ηα 
κηζζψκαηα), εθφζνλ ε ζρεηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο Leasing θαη ηεο 
επηρείξεζεο, έρεη θαηαηεζεί κε ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, έρεη 
νινθιεξσζεί κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ε θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ έρεη 
πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο (επηρείξεζε). 
 
Πέξα απφ ηε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία Leasing, ε επηρείξεζε κε ηε ιήμε ηνπ 
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά 
(κηζζψκαηα, ηηκνιφγηα, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο, παξαζηαηηθά εμφθιεζεο θ.ιπ.), 
θαζψο επίζεο θαη βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο Leasing κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε 
ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ε θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηέξρεηαη ζηελ 
επηρείξεζε. ε θάζε πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ αγνξάο παγίσλ κε 
Leasing ζα γίλεηαη κφλν θαηά ηε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη φρη ελδηάκεζα θαη 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ παγίσλ απφ ηελ 
επηρείξεζε. 
 

55. Δίλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θάησζη δαπάλεο: 
 
- Αληηθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο κε λέα πνπ δηαζέηεη βειηησκέλν COP 

θαη ζχζηεκα αλάθηεζε ζεξκφηεηαο; 
 
 Ναη , εθφζνλ είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Α. 
 
- Δπέθηαζε θεληξηθψλ ειηαθψλ πεδίσλ ή θαη αληηθαηάζηαζε κέξνπο 

παιαηνχ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα δελ απνδίδεη 
ηθαλνπνηεηηθά ιφγσ παιαηφηεηαο; 

 
 χκθσλα κε ηνλ νδεγφ ζηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

επέθηαζε φρη φκσο ε αληηθαηάζηαζε. 
 
- Αληηθαηάζηαζε ιέβεηα πεηξειαίνπ ή πγξαεξίνπ κε αεξφςπθηε αληιία 

ζεξκφηεηαο, ε νπνία απνδεδεηγκέλα ζα επηθέξεη εμνηθνλφκεζε, ηφζν 
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, φζν θαη ινγηζηηθή εμνηθνλφκεζε ζηελ 
επηρείξεζε; 

 
 Ναη εθφζνλ ε αληιία ζεξκφηεηαο πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ νδεγφ. 
 
- Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ κε ιακπηήξεο Σ8 κε λέα θσηηζηηθά κε 

ιακπηήξεο Σ5 ή/θαη απιή αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ κε ιακπηήξεο 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ή ρξήζεο LED; 

 
 χκθσλα κε ηνλ νδεγφ είλαη επηιέμηκε ε εγθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ρακειήο 

θαηαλάισζεο. 
 
- Πξνζζήθε απηνκαηηζκψλ ή/θαη inverter ζε αληιεηηθφ εμνπιηζκφ κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε, άξα ηελ κηθξφηεξε θαηαλάισζε; 
 
 Ναη. 
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56. ηε ζειίδα 22 ηνπ νδεγνχ ηεο πξάμεο αλαθέξεηαη ε επηιέμηκε ελέξγεηα: 
1.1.2 - Σνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ & παινζηαζίσλ, πνπ ζπληειεί ζηελ 
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θειχθνπο. Απηή ε ελέξγεηα φζνλ αθνξά ηελ 
θαηεγνξία δαπάλεο εληάζζεηαη ζηελ Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ ζηα 
Κηηξηαθά, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θειχθνπο; 
Δπίζεο ζηελ 1.1.2 ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αιιαγή παληδνπξηψλ; 
 
Η ηνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ θαη παινζηαζίσλ εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία 
δαπάλεο Κηηξηαθά. ε φηη αθνξά ηελ απιή αληηθαηάζηαζε ησλ παληδνπξηψλ δελ 
είλαη επηιέμηκε δαπάλε γηα ην πξφγξακκα εθηφο εάλ απηή νδεγεί απνδεδεηγκέλα 
ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 
 

57. ηελ θαηεγνξία δαπάλεο 1 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ εηδηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Ο Οδεγφο αλαθέξεη φηη  είλαη 
επηιέμηκεο νη δαπάλεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε 
εμνπιηζκνχ φπνπ ηεθκεξησκέλα απαηηείηαη: 
α) Οη δαπάλεο εθπαίδεπζεο ζα ελζσκαηψλνληαη ζην ηηκνιφγην αγνξάο ηνπ 
εμνπιηζκνχ; 
β) Οη δαπάλεο εθπαίδεπζεο ζα ηηκνινγνχληαη κε Γειηίν Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ; 
γ) Πνηα ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο εθπαίδεπζεο ζα απαηηείηαη; 
δ) ε πνην χςνο ζα είλαη πεξίπνπ απνδεθηή ε δαπάλε (σο απφιπηε ηηκή 
θφζηνπο ή σο πνζνζηφ επί ηεο δαπάλεο ηνπ εμνπιηζκνχ); 
 

Οη δαπάλεο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηέο θαη 
εχινγεο θαη λα θαιχπηνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 
ζέκαηα αζθαινχο ρξήζεο ηνπ ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
εγθαζηζηά ε επηρείξεζε. 

 
ε θάζε πεξίπησζε ην εχινγν ησλ δαπαλψλ δχλαηαη λα πξνθχπηεη απφ ηε 
ζπλεθηίκεζε πνιιαπιψλ παξαγφλησλ φπσο ελδεηθηηθά: ε ζπλζεηφηεηα θαη 
πξσηνηππία ηεο ηερληθήο ιχζεο πνπ πηνζεηείηαη, ε πξνυπάξρνπζα ρξήζε 
αλάινγσλ ζπζηεκάησλ, ε πθηζηάκελε θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ 
εθπαηδεπφκελνπ πξνζσπηθνχ, ε γεληθφηεξε πξαθηηθή ηεο αγνξάο ζε αληίζηνηρα 
ζέκαηα θ.ιπ. 


