ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ξενοδοχειακή επιχείρηση με κωδικό δραστηριότητας 55.1
επιθυμεί να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην παροχή
υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού που συγκαταλέγεται στις
επιλέξιμες του προγράμματος με ΚΑΔ 77.34.10.02. - υπηρεσίες
ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα. Μπορεί να
υποβάλλει
πρόταση
στα
πλαίσια
του
προγράμματος
«Εναλλακτικός Τουρισμός»;
Όχι, εφόσον διαθέτει μόνο τον ΚΑΔ 55.1. Θα μπορού
σε να υποβληθεί πρόταση μόνο στην περίπτωση που η ξενοδοχειακή
επιχείρηση διέθετε τον ΚΑΔ 77.34.10.02 πριν την 1/1/2010.

2. Τουριστική επιχείρηση που κατέχει 2 Σήματα ΕΟΤ, μπορεί να
κάνει 2 διαφορετικές Συνεργασίες, με διαφορετικές επιχειρήσεις
και να υποβάλει 2 διαφορετικές προτάσεις; Σύμφωνα με τον
Οδηγό, σελ.28, φαίνεται ότι δεν επιτρέπεται. π.χ τουριστική
επιχείρηση με 2 ξενοδοχεία (2 Σήματα ΕΟΤ), μπορεί να κάνει
Συνεργασία του ενός ξενοδοχείου με γραφείο τουρισμού και να
υποβάλει πρόταση και να κάνει συνεργασία του άλλου
ξενοδοχείου με επιχείρηση σχολής ιππασίας και να υποβάλει
άλλη πρόταση;
Όχι διότι σύμφωνα με τον οδηγό σε περίπτωση υποβολής από τον ίδιο
φορέα (επιχείρηση), περισσότερων της μίας προτάσεων στο πλαίσιο της
Πράξης, είτε μεμονωμένα είτε δια της συμμετοχής του σε συνεργατικό
εταιρικό σχήμα, απορρίπτονται εξ’ ολοκλήρου όλες οι προτάσεις στις
οποίες συμμετέχει και αποκλείεται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής
πρότασης.
3. Ποια συμβατικά πλωτά μεταφορικά μέσα θεωρούνται επιλέξιμα;
Π.χ. σκάφη, κανώ-καγιάκ, φουσκωτά;
Επιλέξιμα πλωτά μεταφορικά μέσα είναι όσα συμβάλουν στην άσκηση
της εναλλακτικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται όσα
εντάσσονται στην κατηγορία των επαγγελματικών πλοίων, ταχύπλοων
ταχυκίνητων σκαφών και λοιπών θαλάσσιων μέσων αναψυχής με
υποχρέωση
νηολόγησης/λεμβολόγησης
π.χ.
μηχανοκίνητα
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιστιοφόρα επαγγελματικά πλοία
αναψυχής, καταδυτικά σκάφη, ταχύπλοα ή ταχυκίνητα σκάφη,
θαλάσσια μοτοποδήλατα (sea beetle, sea bike, serf-jet, jet-ski κλπ.),
hovercraft, catamaran, μηχανοκίνητες λέμβοι, ιστιοπλοϊκές λέμβοι κλπ.
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Επιπλέον επιλέξιμα είναι και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής π.χ.
θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο (para sailing ή parachuting),
θαλάσσιο έλκηθρο, θαλάσσιο δακτυλίδι, ιστιοσανίδα (wind surf), aqua
scooter, seabuggy, mini cruiser, KANO –KAYAK κλπ. ως εξοπλισμός
εκπαίδευσης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων

4. Φουσκωτό σκάφος, που δεν έχει στην άδεια του προσδιορισμό
περί επαγγελματικής ή μικτής χρήσης, παρά μόνο όριο σχετικά
με τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό των μεταφερόμενων
ατόμων, είναι επιλέξιμη δαπάνη ως μεταφορικό μέσο ;
Όχι , η άδεια του σκάφους θα πρέπει να προσδιορίζει την χρήση του (
επαγγελματική ή μικτή).

5. Έχει δικαίωμα υποβολής στην πράξη του εναλλακτικού
τουρισμού επιχείρηση της οποίας μέτοχοι είναι ο δήμος , η
περιφερειακή ενότητα και η ένωση δήμων και κοινοτήτων ;
Στις περιπτώσεις που στην μετοχική σύνθεση μιας επιχείρησης
συμμετέχει ο δήμος και άλλοι δημόσιοι φορείς δεν μπορεί να
υποβληθεί πρόταση στο πλαίσιο της πράξης εναλλακτικός τουρισμός.
6. Σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής δεν είναι επιλέξιμες οι
δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί, επιχειρήσεις ΟΤΑ και οι
θυγατρικές τους. Επιχείρηση που εκμισθώνει π.χ. εστιατόριο
εντός δημοτικού πάρκου ή χιονοδρομικό κέντρο που ανήκει σε
Δήμο είναι επιλέξιμη;
Ναι , υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι όροι που τίθενται από
τον οδηγό.
7. Εταιρεία η οποία έχει ΚΑΔ επιλέξιμο 93.29.11.04 Υπηρεσίες
εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων,
κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής), πριν την 01/01/2010
μπορεί να κάνει δαπάνες και σε άλλους επιλέξιμους ΚΑΔ ; Εαν
ναι τι ημερομηνία πρέπει να έχουν οι καινούργιοι ΚΑΔ;
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος
στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση επεκτείνει την δραστηριότητα της
διευκρινίζεται ότι αυτή θα αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του οποίου η
έναρξη θα έχει γίνει πριν την 1/1/2010.

8. Εμπορική εταιρεία ενδιαφέρεται για την ίδρυση σχολής
ιστιοσανίδων και λοιπών αθλημάτων. Έχει τον επιλέξιμο ΚΑΔ
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77.21.10.04 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ
(κυματοσανίδων, σκι, λέμβων κ.λπ.). πριν από την 01/01/2010
μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα;
Ναι . Είναι επιλέξιμη εφόσον διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την
1/1/2010.

9. Ξενοδοχειακή επιχείρηση με κωδικό δραστηριότητας 55.1 διαθέτει
και επιλέξιμο
ΚΑΔ 77.34.10.02. - υπηρεσίες ενοικίασης
τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα (Θαλάσσιος τουρισμός).
Για τη νέα αυτή δραστηριότητα ως βασική δαπάνη προβλέπεται η
προμήθεια ενός ιστιοπλοϊκού. Από την προδημοσίευση του
προγράμματος προκύπτει ότι μπορεί η συγκεκριμένη δαπάνη
(ως εξοπλισμός) να μετέχει έως 100% στο προϋπολογισμό του
επενδυτικού σχεδίου. Είναι επιλέξιμη η συγκεκριμένη δαπάνη
στην κατηγορία του εξοπλισμού;
Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν συγκαταλέγεται στην κατηγορία
εξοπλισμός, αλλά στην κατηγορία «πλωτά μεταφορικά μέσα». Σύμφωνα
με την προκήρυξη του οδηγού επιλέξιμη είναι η προμήθεια πλωτών
μεταφορικών μέσων με μέγιστο προϋπολογισμό έως 80.000 € και μέχρι
ποσοστού 20% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης. Σε κάθε
περίπτωση, η υποβολή της πρότασης θα γίνει για τον ΚΑΔ 77.34.10.02 , ο
οποίος θα υφίσταται πριν την 1/1/2010 και θα πρέπει να τεκμηριώνεται
σαφώς η σύνδεση της δαπάνης με την άσκηση της εναλλακτικής
δραστηριότητας. H άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας συνήθως
προϋποθέτει την πραγματοποίηση δαπανών συνδυαστικά από
περισσότερες επιλέξιμες κατηγορίες. Η πραγματοποίηση δαπανών από
μία επιλέξιμη κατηγορία ενδέχεται να υποκρύπτει επένδυση
εκσυγχρονισμού υπάρχουσας δραστηριότητας.

10. Ξενοδοχειακή επιχείρηση με κωδικό δραστηριότητας 55.1 στα
πλαίσια του προγράμματος θα μπορούσε να διαμορφώσει το
εστιατόριο και το παλαιό οινοποιείο που υπάρχει στο οικόπεδο
του ξενοδοχείου για γευσιγνωσία στις τοπικές ποικιλίες κρασιού
(νυχτέρι, ασύρτικο) στα πλαίσια του γαστρονομικού τουρισμού;
Είναι επιλέξιμη εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς
η εναλλακτική
δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η σαφής αντιστοίχιση
των δαπανών με την άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας . Επιπλέον
τονίζεται ότι οι χώροι υλοποίησης της επένδυσης αφενός θα πρέπει να
αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια αφετέρου
υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις κατά περίπτωση αντίστοιχες άδειες
λειτουργίας.
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11. Όπως προκύπτει από συζητήσεις με αρκετούς ξενοδόχους
υπάρχει κατηγορία πελατών που επισκέπτονται χώρες για
αλιευτικό τουρισμό. Για την δραστηριότητα αυτή απαιτείται η
μίσθωση σκάφους με πλήρωμα όπως και ειδικού εξοπλισμού. Θα
μπορούσε η συγκεκριμένη δραστηριότητα να συμπεριληφθεί σε
κάποια από τις επιλέξιμες του προγράμματος;
Ναι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει
επιλέξιμος ΚΑΔ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/2010 , η επιχείρηση διαθέτει όλες τις
απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και τεκμηριώνεται επαρκώς η άσκηση
της εναλλακτικής δραστηριότητας.
12. Ξενοδοχειακή επιχείρηση
με βασική δραστηριότητα τον
εναλλακτικό τουρισμό (Αθλητικός θαλάσσιος τουρισμός, σκι),
επιθυμεί να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αθλητικού
τουρισμού με την δημιουργία ενός γηπέδου τένις. Θα μπορούσε
να επιδοτηθεί η κατασκευή του γηπέδου και η προμήθεια ειδικού
εξοπλισμού στον ΚΑΔ 77211009 – Υπηρεσίες μίσθωσης
αθλητικού εξοπλισμού;
Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ
(77.21.10.09) πριν την 1/1/2010 και οι άδειες λειτουργίας είναι σε ισχύ.
Οποιεσδήποτε παρεμβάσεις σε κτίρια και χώρους για τους σκοπούς
του επενδυτικού σχεδίου απαιτούν αλλαγή των εγκεκριμένων σχεδίων,
θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να
προσκομιστούν με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.

13. Επιχείρηση με επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας 77.21.10.05υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων,
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της στην
δραστηριότητα εναλλακτικού τουρισμού επιθυμεί μεταξύ άλλων
επιλέξιμων δαπανών, να προμηθευτεί ειδικό μηχάνημα για την
συντήρηση του εξοπλισμού που μισθώνει (σκι, snowboard). Μετά
τη μίσθωση του εξοπλισμού συνήθως παρατηρούνται
γρατζουνιές και χτυπήματα, εξαιτίας, στην πλειονότητα των
περιπτώσεων, της κακής ποιότητας του χιονιού. Με την
συντήρηση-επισκευή του εξοπλισμού από το μηχάνημα
(επίστρωση ρητίνης και κεριού στα χτυπήματα) ο εξοπλισμός
επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση με αποτέλεσμα την
διατήρηση ικανοποιημένων πελατών και στην παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που πιστεύουμε ότι είναι στη
λογική του προγράμματος.
Είναι επιλέξιμος ο εξοπλισμός που συμβάλλει στην διατήρηση του
εξοπλισμού σε καλή κατάσταση προκειμένου να ασκείται η εναλλακτική
δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι θα αποτελεί μέρος προμήθειας
συνολικότερου εξοπλισμού σχετικού με την άσκηση της εναλλακτικής
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δραστηριότητας που περιγράφεται στο ολοκληρωμένο επενδυτικό
σχέδιο.

14. Δημιουργία δραστηριότητας εναλλακτικού τουρισμού spa ή
ιαματικού τουρισμού θα μπορούσε να ενταχθεί στα πλαίσια του
προγράμματος;
Δεδομένου ότι βάσει της εθνικής ονοματολογίας οικονομικών
δραστηριοτήτων δεν προκύπτει η ύπαρξη ΚΑΔ που συνδέεται με την
ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού, η δημιουργία της εν λόγω
δραστηριότητας δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο διαμέσου των
επιλέξιμων ΚΑΔ όπως αναφέρονται στον πίνακα 2 του οδηγού.
Τονίζεται ότι μεταξύ άλλων τίθεται ως βασική προϋπόθεση η ύπαρξη
των κατά περίπτωση ειδικών αδειών λειτουργίας για την άσκηση της εν
λόγω δραστηριότητας.
15. Επιχείρηση αθλητικού θαλάσσιου τουρισμού θα μπορούσε στα
πλαίσια του προγράμματος στη κατηγορία δαπανών εξοπλισμού
να προμηθευτεί μικρά (laser, Καταμαράν) ή και μεγαλύτερα
ιστιοπλοϊκά σκάφη;
Η προμήθεια πλωτών μέσων μεταφοράς θα πρέπει να είναι σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον οδηγό
εφαρμογής της πράξης.
16. Πόσα χρόνια πρέπει να έχει διάρκεια το μισθωτήριο συμβόλαιο
ακινήτου μιας επιχείρησης, προκειμένου να πραγματοποιήσει
κτιριακές δαπάνες η επιχείρηση αυτή στο πρόγραμμα του
Εναλλακτικού Τουρισμού;
Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον πέντε
έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

17. Σε περιπτώσεις Συνεργασίας, εάν ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται
στην πόλη Α θέλει να συνεργαστεί με ταξιδιωτικό γραφείο που
βρίσκεται στην πόλη Β πρέπει το ταξιδιωτικό γραφείο να ανοίξει
υποκατάστημα στην πόλη Β για τις ανάγκες του προγράμματος;
Όχι, δεν κρίνεται απαραίτητο, αρκεί να τεκμηριώνεται η απρόσκοπτη
υλοποίηση της επένδυσης καθώς και η εναλλακτική δραστηριότητα.
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18. Ξενοδοχείο που διαθέτει 2 Σήματα ΕΟΤ δύναται ή να υποβάλει 1
σχέδιο με δαπάνες και στα δύο ξενοδοχεία ή να υποβάλει 2
επενδυτικά σχέδια. Αν συμμετάσχει σε Συνεργασία μπορεί να
συμπεριλάβει στο σχέδιο και τα 2 ξενοδοχεία ή πρέπει να επιλέξει
το ένα από τα δύο;
Στις περιπτώσεις συνεργασιών υποβάλλεται υποχρεωτικά ένα
επενδυτικό σχέδιο συνεπώς μπορούν να συμπεριληφθούν και τα δύο
ξενοδοχεία. Σημειώνεται όμως ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να
υποβληθεί πρόταση συνεργασίας μόνο για τα δύο ξενοδοχεία αλλά θα
πρέπει να υπάρχει και άλλη μη ομοειδής επιχείρηση (με διαφορετικό
ΑΦΜ) που θα συμμετέχει στο συνεργατικό σχήμα.

19. Τι δαπάνες μπορούν να συμπεριληφθούν στον εξοπλισμό
γαστρονομίας ;
Δαπάνες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εναλλακτικής μορφής
τουρισμού που η επιχείρηση προτίθεται να αναπτύξει. Ενδεικτικά
αναφέρονται δαπάνες εξοπλισμού κατασκευής εκθετηρίου προϊόντων
και δαπάνες προβολής, χωρίς να αποκλείονται δαπάνες από τις
κατηγορίες εξοπλισμού και κτιριακών παρεμβάσεων υπό την
προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται επαρκώς η σύνδεση των δαπανών
αυτών με την εναλλακτική δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί. Τονίζεται
ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι όροι του οδηγού σχετικά
με τις κατηγορίες δαπανών.

20. Επιχείρηση που διαθέτει τρία καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος μπορεί να υποβάλλει πρόταση στην οποία θα
συμπεριλάβει δαπάνες και για τους τρεις χώρους (τρεις
διαφορετικές άδειες );
Ναι είναι δυνατή η υποβολή πρότασης στην οποία θα περιλαμβάνονται
δαπάνες και για τα τρία καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μόνο
για τις επιχειρήσεις του ΚΑΔ 55 και μόνο κάτω από το ίδιο Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας.
21. Είναι επιλέξιμα στο πρόγραμμα αυτοκινούμενα οχήματα για την
μεταφορά εξοπλισμού, σκαφών π.χ. ειδικές ρυμούλκες, τρέϊλερ,
κλάρκ ;
Όχι, δεν είναι επιλέξιμη η μεταφορά εξοπλισμού .

22. Οι επιχειρήσεις που από 1/1-30/6/2010 δεν τηρούσαν βιβλία και
από
1/7-31/12/2010
τηρούν
υποχρεωτικά
βιβλία,
πώς
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βαθμολογούνται στην αξιολόγηση ως Μη τήρηση βιβλίων ή ως
Τήρηση βιβλίων;
Στην διαδικασία της αξιολόγησης βαθμολογούνται ως μη τήρηση
βιβλίων .Για τον έλεγχο όμως της προϋπόθεσης του προϋπολογισμού
σε σχέση με τον κύκλο εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά
τα τεκμαρτά εισοδήματα βάσει της ΠΟΛ καθώς και ο κύκλος εργασιών
της επιχείρησης για το διάστημα που τηρούσε βιβλία.
23. Εφόσον τα ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια/κάμπινγκ είναι
επιλέξιμα στο πρόγραμμα με τον ΚΑΔ 55, ποια δραστηριότητα
εναλλακτικού τουρισμού μπορούν να ασκήσουν κάτω από αυτόν
τον ΚΑΔ; Μπορούν να έχουν δραστηριότητες spa, υγείας- ευεξίας
κ.λπ. αν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές, δεδομένου ότι εάν
αυτές τις υπηρεσίες τις παρέχουν και σε πελάτες εκτός
ξενοδοχείου (συνήθης τακτική) θα διαθέτουν και σχετικό ΚΑΔ π.χ.
96.04.10.07 «Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και
ατμόλουτρων» ο οποίος ΚΑΔ όμως δεν είναι επιλέξιμος .
Η εναλλακτική δραστηριότητα θα λαμβάνει χώρα μόνο μέσω του
επιλέξιμου ΚΑΔ και σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να
διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες για την άσκηση της δραστηριότητας.
24. Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες για τα εστιατόρια; Παράδειγμα: Αν
ένα εστιατόριο θέλει να συμπεριλάβει στο μενού του πιάτα που
αναδεικνύουν την τοπική παραγωγή, θα επιδοτηθεί για όλο το
εύρος του εξοπλισμού π.χ. πιάτα, τραπεζομάντηλα, καθίσματα
κ.λ.π.;
Στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμες δαπάνες που συμβάλουν στην
ανάπτυξη της εναλλακτικής μορφής δραστηριότητας και όχι
εξ’ολοκλήρου δαπάνες εκσυγχρονισμού της επιχείρησης.

25. Στην προϋπόθεση 9 αναφέρει ότι το ύψος του προϋπολογισμού
του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να
υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της
επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση , διευκρινίζοντας ότι ο
μέσος όρος Κ.Ε για τα συνεργατικά-εταιρικά σχήματα με τη μορφή
της Συνεργασίας προκύπτει από το άθροισμα του κύκλου
εργασιών/ακαθάριστων εσόδων όλων των επιχειρήσεων που
μετέχουν στη Συνεργασία προς τον αριθμό των επιχειρήσεων
αυτών. Στις περιπτώσεις που μια εκ των συνεργαζόμενων δεν
έχει οικονομικά αποτελέσματα λόγω μη συμπλήρωσης
οικονομικής χρήσης ( έναρξη δραστηριότητας εντός του 2011) τι
Κ.Ε παίρνουμε ;
Θα λαμβάνεται υπ’ όψη το σύνολο του κύκλου εργασιών των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δια του αριθμού των επιχειρήσεων που
μετέχουν στη Συνεργασία. Οπότε στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο
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κύκλος εργασιών για την εν λόγω επιχείρηση είναι μηδενικός και η
επιχείρηση θα ληφθεί υπόψη μόνο στον αριθμό των επιχειρήσεων που
μετέχουν στη Συνεργασία .

26. Τα Τουριστικά γραφεία (μόνο καδ 79) μπορούν να υποβάλλουν
μόνα τους πρόταση ή θα πρέπει μόνο μέσα από συνεργασία
ανάλογα με την μορφή του Εναλλακτικού Τουρισμού. Π.χ. Έστω
Τουριστικό γραφείο το οποίο διοργανώνει «εκδρομή» :Για
συνέδριο θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με επιχείρηση ΚΑΔ
82.30.11.02 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών
εκδηλώσεων ή σε πάρκο αναψυχής θα πρέπει να γίνει σε
συνεργασία με επιχείρηση με καδ 93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου
αναψυχής?
Η άσκηση της δραστηριότητας λαμβάνει χώρα βάσει των
προβλεπόμενων στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας κάθε επιχείρησης.
27. Στην κατηγορία Εξοπλισμός (επιλέξιμες ενέργειες) προβλέπεται
μεταξύ των άλλων στο 1.2. η χρηματοδότηση απόκτησης
συμβατικών ή και φιλικών προς το περιβάλλον χερσαίων
μεταφορικών μέσων ……. , υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει
καταχώριση του χερσαίου μέσου με ελληνικές πινακίδες εφόσον
κάτι τέτοιο απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις. Για ποια χερσαία
μέσα υπάρχει δυνατότητα αυτά να καταχωρηθούν με ξένες
πινακίδες; Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για τις δαπάνες 1.3 για τη
νηολόγηση των πλωτών μέσων υπό ελληνική ή ξένη σημαία.
Στα πλαίσια του προγράμματος τα επιδοτούμενα χερσαία μέσα θα
πρέπει να φέρουν ελληνικές πινακίδες ενώ τα πλωτά ελληνική σημαία.

28. Ξενοδοχείο που διαθέτει έναν και μοναδικό ΚΑΔ (τον 55.10) που
είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα, επιθυμεί να εντάξει στο
δυναμικό του και εγκατάσταση beach soccer. Η εν λόγω
δραστηριότητα, δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ΚΑΔ. Θα
μπορούσε να υλοποιήσει την εν λόγω επένδυση μέσω του
προγράμματος;
Ναι , υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάπτυξη της
εναλλακτικής δραστηριότητας και τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί
που αναφέρονται στον οδηγό.

29. Αναφέρεται στον Οδηγό, ότι επιδοτείται αγορά μέσων μεταφοράς
μέχρι του 15% του συνολικού προϋπολογισμού και μέχρι 60.000€.
Αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα μέσο που κοστίζει ακριβότερα
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μπορεί να αιτηθεί επιχορήγησης για μέρος της συγκεκριμένης
δαπάνης;
Ναι είναι δυνατό να αιτηθεί επιχορήγηση για μέρος της συγκεκριμένης
δαπάνης.

30. Υπηρεσίες επίδειξης μαγειρικής σε ξενοδοχείο είναι επιλέξιμη ως
αυτόνομη επιχειρηματική δραστηριότητα (σ.σ δεν υπάρχει
σχετικός ΚΑΔ) ή θα πρέπει να παρέχεται από επιχείρηση με
επιλέξιμο ΚΑΔ (δηλ. από το ίδιο το ξενοδοχείο); Σημειώστε ότι
κατά τη δεύτερη περίπτωση δεν θα παρέχεται ως facility
(δωρεάν) υπηρεσία, αλλά επί πληρωμή.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα πρέπει να παρέχεται από
ξενοδοχείο το οποίο διαθέτει εστιατόριο ( ο επιλέξιμος ΚΑΔ είναι
56.10.11.02 Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου) και
που θα αποδεικνύει την εναλλακτική μορφή τουρισμού.

31. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας θα πρέπει να είναι
κατατεθειμένα στην ΔOY;
Ναι .

32. Ένα γραφείο τουρισμού στην Αθήνα μπορεί να κάνει σύμφωνο
συνεργασίας με ένα τουριστικό κατάλυμα στην Κρήτη; Αν ναι που
θα κατατεθεί ο φάκελος;
Η πρόταση θα υποβληθεί στον τόπο υλοποίησης του Leader.

33. Στα εστιατόρια υπάρχει μόνο η υποχρέωση να διαθέτουν ή να
αποκτήσουν το ειδικό σήμα ποιότητας για την Ελληνική κουζίνα
του ΕΟΤ για την πιστοποίηση της εναλλακτικής τους
δραστηριότητας;
Το σήμα θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του αιτήματος
ολοκλήρωσης της επένδυσης. Τονίζεται ότι το σήμα μπορεί να υπάρχει
κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή να αποκτηθεί κατά τη
διάρκεια υλοποίησής της.
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34. Επιχείρηση η οποία διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ 56.10.11.04 η άδεια
λειτουργίας του ενός χώρου αναφέρει ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ και του δεύτερου ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ;
Όχι δεν είναι επιλέξιμες οι ανωτέρω κατηγορίες επιχειρήσεων σύμφωνα
με τον οδηγό.

35. Μία υφιστάμενη επιχείρηση με επιλέξιμη δραστηριότητα στην
παροχή υπηρεσιών εστίασης πριν την 1.1.2010 λειτουργεί ως
υποκατάστημα και θέλει να μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση μέσα
στον επόμενο διάστημα σε οίκημα που θα μισθώσει για 9έτη .
Μπορεί να υποβάλει πρόταση; Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση;
Οποιαδήποτε ενέργεια μετεγκατάστασης θα πρέπει να γίνει μετά την
πιθανή έγκριση του έργου και θα εξετασθεί από την αρμόδια επιτροπή.

36. Μια υφιστάμενη επιχείρηση με επιλέξιμη δραστηριότητα στην
παροχή υπηρεσιών εστίασης πριν την 1.1.2010, μελλοντικά έως
τον Δεκέμβριο θα μεταβιβαστεί, σε φυσικό πρόσωπο πρώτου
βαθμού συγγένειας. Μπορεί να υποβάλει πρόταση; Έως πότε
μπορεί να γίνει η μεταβίβαση για να είναι επιλέξιμη η επιχείρηση;
Η υποβολή και ένταξη του επενδυτικού σχεδίου θα αφορά στην ίδια
επωνυμία .Κατά συνέπεια οποιαδήποτε ενέργεια μεταβίβασης δεν θα
πρέπει να γίνει στο προαναφερθέν διάστημα ενώ το σχετικό αίτημα
μεταβίβασης θα εξετασθεί από την αρμόδια επιτροπή.

37. Ξενοδοχείο το οποίο έχει μοναδικό ΚΑΔ 55.10 επιθυμεί να
κατέβει στο πρόγραμμα με μεμονωμένη πρόταση (και όχι
συνεργασία) για να δημιουργήσει στον περιβάλλοντα χώρο του,
γηπεδάκια mini golf, τένις και νεροτσουλήθρες. Οι νέες παροχές
θα παρέχονται στους πελάτες του χωρίς επιπλέον χρέωση. Είναι
επιλέξιμο το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο για δαπάνες οι
οποίες αφορούν τη δημιουργία των νέων αυτών παροχών χωρίς
προσθήκη ΚΑΔ εφόσον δεν θα γίνεται χρέωση;
Ναι, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η έναρξη νέου ΚΑΔ και
τεκμηριώνεται επαρκώς η εναλλακτική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως
η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει όλες τις κατά περίπτωση απαιτούμενες
άδειες λειτουργίας για την υλοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.
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38. Ξενοδοχείο το οποίο έχει μοναδικό ΚΑΔ 55.10
θέλει να
κατασκευάσει γήπεδα ποδοσφαίρου, βόλεϋ κ.λ.π. έτσι ώστε να
φιλοξενεί αθλητικές ομάδες που θα προπονούνται στις
εγκαταστάσεις αυτές και θα διαμένουν στο ξενοδοχείο για όσο
διάστημα θα διαρκεί η προπόνηση. Είναι επιλέξιμη η επιχείρηση
ή θα έπρεπε να διαθέτει και σχετικούς ΚΑΔ, οι οποίοι όμως δεν
είναι επιλέξιμοι βάσει του πίνακα 2 του οδηγού;
Ναι, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του οδηγού και
ειδικότερα οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των χώρων που θα
φιλοξενηθούν οι εναλλακτικές δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό
απαιτείται η κατάθεση των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες
σχεδίων.

39. Είναι επιλέξιμη η αγορά ιστιοφόρου σκάφους, ως κύριος ειδικός
εξοπλισμός επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην ενοικίαση
τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα; Το σκάφος δεν αφορά
μόνο την μεταφορά ατόμων για την εκτέλεση της δραστηριότητας
(καταδυτικό σκάφος), αλλά αποτελεί την ίδια τη δραστηριότητα
(ιστιοπλοΐα).
Ναι είναι επιλέξιμη η προμήθεια ιστιοφόρου σκάφους για την άσκηση
της εναλλακτικής δραστηριότητας βάσει των προϋποθέσεων που διέπουν
τον οδηγό.

40. Παραδοσιακό καφενείο (με επιλέξιμο ΚΑΔ), θέλει να κάνει κάποιες
δαπάνες εξοπλισμού (όπως καρέκλες, τραπέζια, πάγκους
εργασίας, Η/Υ) κ.λ.π. καθώς και κτιριακές δαπάνες και δαπάνες
προβολής-προώθησης.
Οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται με επενδυτικά σχέδια τα οποία
συμβάλλουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως
ενδεικτικά περιγράφονται στον οδηγό. Οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να
οδηγούν αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών της
επιχείρησης αλλά στην υποβοήθηση της εναλλακτικής δραστηριότητας
όπως αναλύεται στο επενδυτικό σχέδιο .

41. Συμμετοχή σε έκθεση του εξωτερικού αλλά με ελληνικά προϊόντα
είναι επιλέξιμη;
Ναι εφόσον αφορά συμμετοχή για την προώθηση νέου προϊόντος ή
ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά.
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42. Ξενοδοχείο με μοναδικό ΚΑΔ 55.10 το οποίο σκοπεύει να
κατεβάσει μεμονωμένη πρόταση (χωρίς ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) στην
οποία η κεντρική ιδέα είναι : ενθάρρυνση της συμμετοχής των
πελατών του σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού διαμέσου της
προβολής των δυνατοτήτων της τοπικής περιοχής (πχ
τουριστικές διαδρομές, καταγραφή τοπικών φαραγγιών – δασών,
τοπική πανίδα και χλωρίδα, τοπικές επιχειρήσεις που
ενοικιάζουν ειδικό εξοπλισμό ποδηλασίας, ιππασίας
κτλ).
Θεωρείτε το παραπάνω επενδυτικό σχέδιο επιλέξιμο για το
πρόγραμμα εναλλακτικός τουρισμός ?
Ναι , με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες προβολής δεν υπερβαίνουν το
25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου καθώς και των άλλων
περιορισμών που τίθενται βάσει του οδηγού. . H άσκηση της εναλλακτικής
δραστηριότητας συνήθως προϋποθέτει την πραγματοποίηση δαπανών
συνδυαστικά από περισσότερες επιλέξιμες κατηγορίες.

43. Σε επιχειρήσεις με μικτά έσοδα από διάφορες δραστηριότητες,
πώς υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών; Λαμβάνονται υπόψη μόνο
τα έσοδα από τον επιλέξιμο ΚΑΔ ή τα έσοδα από όλες τις
δραστηριότητες;
Για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών λαμβάνονται υπόψη τα
έσοδα από όλες τις δραστηριότητες.

44. Θα μπορούσε ένα ξενοδοχείο να παρέχει στις υπηρεσίες του,
έναν ξεναγό ή να συνεργαστεί με πρακτορείο ως εξωτερικό
συνεργάτη για ξεναγήσεις κλπ και να προβεί σε μια ανακαίνιση
του χώρου διαμονής των επισκεπτών;
Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η υπηρεσία παροχής ξεναγού

45. Η πρόσβαση των ΑΜΕΑ είναι κριτήριο αποκλεισμού εάν δεν
υπάρχει δυνατότητα;
Βάσει του οδηγού η επιχείρηση θα πρέπει να δηλώνει εάν διαθέτει
υποδομές ΑΜΕΑ . Σε περίπτωση που δεν διαθέτει υποχρεούται βάσει του
οδηγού να υλοποιήσει δαπάνες ΑΜΕΑ σε οποιαδήποτε από τις τρεις
πρώτες κατηγορίες (εξοπλισμός, κτιριακά, προβολή). Οι δαπάνες αυτές
δεν δύνανται να μεταφέρονται σε άλλη κατηγορία δαπανών , ούτε να
τροποποιείται το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο στο οποίο αφορούν.
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46. Ένα κατάλυμα με έναρξη πριν το 2010 μπορεί να επεκτείνει την
δραστηριότητα του, με την δημιουργία ενός παραδοσιακού
καφενείου ή με κάποια άλλη επιλέξιμη δραστηριότητα; Και εάν
ναι , πρέπει να έχει κάνει έναρξη στην νέα δραστηριότητα πριν
την υποβολή;
Η έναρξη στην δραστηριότητα επέκτασης θα πρέπει να καταγράφεται
πριν την 1/1/2010.

47. Δυο επιχειρήσεις, μια ατομική -που λειτουργεί απο το 2008 - και
μια ΟΕ, που συστάθηκε μέσα στο 2010- (όπου ο ιδιοκτήτης της
ατομικής έχει το 51% των μετοχών της ΟΕ), μπορούν και έχει
νόημα να σχηματίσουν μια Συνεργασία για να υποβάλουν
επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραμμα; Είναι σαν ιδέα υλοποιήσιμη ή
θεωρούνται ήδη συνδεδεμένες οπότε δεν μπορούν να
προσφύγουν σε αυτή την εναλλακτική; Επίσης τι ακριβώς
θεωρούμε ομοειδείς επιχειρήσεις; Ελέγχεται βάσει ΚΑΔ; Για
παράδειγμα έχουμε δυο επιχειρήσεις, η μία τουριστικό γραφείο
(ΚΑΔ 7911000) και η άλλη γραφείο διαχείρισης περιηγήσεων
(ΚΑΔ 79121200). Δεν ταυτίζονται σαν δραστηριότητα προφανώς,
αλλα θεωρούνται ομοειδείς βάσει του προγράμματος;
Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις ελέγχονται μόνο ως προς τη σώρευση
ενισχύσεων από άλλα προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων
κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη. Βάσει του προγράμματος οι ΚΑΔ
7911000 και 79121200 θεωρούνται ομοειδείς επιχειρήσεις.

48. Aτομική επιχείρηση με κεντρικό καδ τουριστικό πρακτορείο ( καδ
55.10) και υποκατάστημα ταξιδιωτικό γραφείο ( καδ 79.1) , κύκλο
εργασιών το 2010 1.000.000€ θέλει να ενταχθεί στον εναλλακτικό
τουρισμό για εκσυγχρονισμό του ταξιδιωτικού πρακτορείου ,το
οποίο διοργανώνει εκδρομές -περιηγητικός τουρισμός και
παράλληλα θέλει να εκσυγχρονίσει πλήρως το ξενοδοχείο το
οποίο φιλοξενεί τους πελάτες -περιηγητές. Ενδεικτικά θέλει να
αλλάξει κλιματιστικά-τηλεοράσεις-ψυγεία, να αλλάξει πλακάκια
και είδη υγιεινής στα μπάνια, νέα έπιπλα στα δωμάτια, νέα
κουφώματα. το ερώτημα είναι αν μπορεί να εντάξει τις ανωτέρω
δαπάνες στο επιχειρηματικό σχέδιο , με το σκεπτικό ότι για να
παρέχει τον περιηγητικό τουρισμό πρέπει να έχει και ένα σωστό
περιβάλλον διαμονής των περιηγητών-περιπατητών.
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Όχι , στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος δεν επιδοτούνται δαπάνες
εκσυγχρονισμού της επιχείρησης.

49. Μπορούν να ενταχθούν ιστιοπλοϊκά, καταμαράν, στην κατηγορία
1.1 για τις επιχειρήσεις εκμάθησης θαλασσίων σπορ, όπως και
για τις επιχειρήσεις μίσθωσης θαλάσσιου εξοπλισμού. Τα
windsurfing που ουσιαστικά είναι εξοπλισμός εκμάθησης
θαλασσίων σπορ είναι επιλέξιμες δαπάνες στην κατηγορία 1.1.
Αν είναι επιλέξιμα τα ιστιοπλοϊκά υπάρχει περιορισμός στον τύπο
ή στο μέγεθος (πόδια)?
Θα πρέπει αφενός να τεκμηριώνεται η άσκηση της εναλλακτικής
δραστηριότητας και αφετέρου οι εν λόγω δαπάνες να συνδέονται με το
επενδυτικό σχέδιο και με τον ΚΑΔ μέσω του οποίου υποβάλλεται
πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα. Τα ιστιοπλοϊκά, καταμαράν ως
πλωτά μέσα μεταφοράς και με την υποχρέωση νηολόγησής τους
εντάσσονται στην κατηγορία 1.3 ενώ τα windsurfing ως λοιπός
εξοπλισμός εντάσσονται στην κατηγορία 1.1

50. Υφιστάμενη επιχείρηση που λειτουργεί τουλάχιστον 3 έτη δεν έχει
αυτή την στιγμή επιλέξιμο ΚΑΔ, θα μπορούσε να υποβάλει
πρόταση με εκπρόθεσμη μεταβολή επιλέξιμου ΚΑΔ για πριν από
την 1/1/2010 στην Εφορία; Θα ήταν επιλέξιμη;
Όχι δεν είναι επιλέξιμη.

51. Σε εστιατόριο επιτρέπονται δαπάνες και για το χώρο εστίασης
(π.χ. καρέκλες, τραπέζια ) και για τον περιβάλλοντα χώρο (π.χ.
πέργκολα)?
Ναι , εφόσον συμβάλουν στην ανάπτυξη της εναλλακτικής μορφής
τουρισμού. H άσκηση της εναλλακτικής δραστηριότητας συνήθως
προϋποθέτει την πραγματοποίηση δαπανών συνδυαστικά από
περισσότερες επιλέξιμες κατηγορίες. Η πραγματοποίηση δαπανών
από μία επιλέξιμη κατηγορία ενδέχεται να υποκρύπτει επένδυση
εκσυγχρονισμού υπάρχουσας δραστηριότητας.
52. Επιτρέπεται δαπάνη για αγορά σκάφους από ναυπηγείο και
ταυτόχρονα δαπάνη για την διαμόρφωση της γάστρας του εν
λόγω σκάφους;
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Η προμήθεια σκάφους από ναυπηγείο δεν δικαιολογεί δαπάνες για
περαιτέρω τροποποιήσεις του σκάφους, οπότε οποιαδήποτε δαπάνη
προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι επιλέξιμη.
53. Στα σήματα πιστοποίησης περιλαμβάνεται η δαπάνη για το σήμα
Q – label;
Ναι , εφόσον η χορήγηση του σήματος γίνεται από φορέα
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης μέλος της ΕΑ
( EUROPEAN ACCREDITACION ) και της αντίστοιχης Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA).

54. Ο ΚΑΔ 55.10.00.00 είναι επιλέξιμος;
Ναι.
55. Ξενοδοχείο με ΚΑΔ 55.10 μπορεί να επιλέξει εναλλακτική
δραστηριότητα ορειβασία (υπάρχει αντίστοιχος ΚΑΔ);
Για οποιαδήποτε εναλλακτική δραστηριότητα προτίθεται η επιχείρηση
να αναπτύξει στα πλαίσια της επένδυσής της οφείλει να διαθέτει τις
σχετικές άδειες λειτουργίας και άδειες άσκησης επαγγέλματος για την
εν λόγω δραστηριότητα.

56. Σε περίπτωση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μια εκ των συνεργαζομένων
επιχειρήσεων έχει κάνει έναρξη της επιλέξιμης δραστηριότητας 10
ημέρες πριν την προκήρυξη του προγράμματος και επομένως δεν
έχει τις απαραίτητες άδειες. Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να
επισυνάψει στον φυσικό φάκελο και μέχρι πότε θα πρέπει να
προσκομισθούν όσα δεν υπάρχουν ακόμη;
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να υπάρχει άδεια σε ισχύ ή
αίτημα ανανέωσης αδείας και όχι αίτημα πρώτης χορήγησης.

57. Στις περιπτώσεις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ εφόσον ο Leader κατέχει το 51%
της συνεργασίας και έχει τον επιλέξιμο ΚΑΔ 55 ή/και 79, πριν την
1/1/2010 αρκεί η εναλλακτική δραστηριότητα που θα επιλεγεί από
το σχήμα να είναι αυτή του εταίρου συνεργάτη (ή συνεργατών) με
έναρξη επιλέξιμης δραστηριότητας μετά την 1/1/2010 και πριν την
προκήρυξη του προγράμματος.
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Ναι.
58. Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την
1/1/2010
μπορεί να υποβάλλει πρόταση δεδομένου ότι τα
οικονομικά
στοιχεία
ελέγχονται
για
το
σύνολο
των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης και όχι για την επιλέξιμη
δραστηριότητα.
Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 1/1/2010
μπορεί να υποβάλλει πρόταση δεδομένου ότι τα οικονομικά στοιχεία
ελέγχονται για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και όχι
για την επιλέξιμη δραστηριότητα.
59. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής η οποία λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3182/2003, έχει ονομαστικές και
ανώνυμες μετοχές, έχει κωδικό ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας
77.34.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς
πλήρωμα με έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2010 τηρεί
βιβλία Β΄ κατηγορίας.
Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει πρόταση με την προϋπόθεση ότι το
εταιρικό σχήμα είναι επιλέξιμο και τηρούνται οι υπόλοιποι όροι που
διέπουν τον οδηγό.

60. Εάν μία εταιρεία που: - έχει ιδρυθεί το 2009 με ΚΑΔ 50.10.12.03
(Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων) και - έχει μηδενικά έσοδα
(από την ημερομηνία που ιδρύθηκε δεν έχει κινηθεί καθόλου) έχει
δικαίωμα
υποβολής
στο
πρόγραμμα
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ?
Εάν η επιχείρηση διαθέτει ως μοναδική δραστηριότητα τον ΚΑΔ
50.10.12.03 και δεν εμφανίζει έσοδα από άλλες δραστηριότητες τότε
δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού στο
υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο. Υπενθυμίζεται ότι βασική
προϋπόθεση μεταξύ άλλων είναι το ύψος του προϋπολογισμού του
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει τον κύκλο
εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία
χρήση.
61. Υπάρχει υποχρέωση αποκτήσεως του Ειδικού Σήματος
Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα του ΕΟΤ σε εστιατόρια εντός
ξενοδοχειακών μονάδων, αν λειτουργούν:
α) υπό καθεστώς σύμβασης μίσθωσης κ.λπ. με διαφορετικό
Α.Φ.Μ. από το ξενοδοχείο και με Κ.Α.Δ. 56.10.11.02,
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β) με το ίδιο Α.Φ.Μ. με το ξενοδοχείο, εντός των Κ.Α.Δ.
55.10.10.01 και 55.10.10.03
Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ 56
είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση να έχουν ή
να αποκτήσουν μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
ολοκλήρωσης το Ειδικό σήμα ποιότητας της Ελληνικής κουζίνας. Η
παραπάνω υποχρέωση απαιτείται λοιπόν και στην α) αλλά και στην β)
περίπτωση.

62. Στην Κατηγορία Ενεργειών 2 και ειδικότερα την υποκατηγορία 2.8
είναι επιλέξιμη και η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων-κτιρίων για
την παροχή της υπηρεσίας;
Στην κατηγορία 2 επιλέξιμες σύμφωνα με τον οδηγό είναι οι αναγκαίες
κατασκευές διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών
και βοηθητικών εγκαταστάσεων με την προϋπόθεση ότι αυτές θα
χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του νέου εξοπλισμού και τη βελτίωση
της λειτουργικότητας της παρεχόμενης εναλλακτικής δραστηριότητας.
Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας αυτής για τις επιχειρήσεις
με ΚΑΔ 55 οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας των εν
λόγω επιχειρήσεων.
63. Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μπορεί να είναι και με το
καθεστώς του ανεξάρτητου – μη συνδεδεμένου με το δίκτυο
παραγωγού ή μόνο με αυτό του «αυτοπαραγωγού»; Στην Κρήτη
δεν είναι εφικτή η σύνδεση στο δίκτυο ακόμα και για τους
αυτοπαραγωγούς, χωρίς ειδική «προκήρυξη» από τη ΡΑΕ.
Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος η παραγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ (συνολικής ισχύος μέχρι 20kw και αποκλειστικά για την
κάλυψη ιδίων αναγκών) είναι με το καθεστώς αυτοπαραγωγού.
64. Ως εκθετήριο προϊόντων μπορεί να εννοηθεί ειδικά
διαμορφωμένος χώρος εντός ξενοδοχείου, στον οποίο θα
εκτίθενται-προωθούνται παραδοσιακά ελληνικά τρόφιμα από
επιλεγμένους
παραγωγούς
στο
πλαίσιο
προώθησης
γαστρονομικού τουρισμού;
Είναι επιλέξιμη η ως άνω ενέργεια στο πλαίσιο προώθησης γαστρονομικού
τουρισμού. Τονίζεται όμως ότι θα πρέπει να υπάρξουν συμπληρωματικές
ενέργειες προς την κατεύθυνση τεκμηρίωσης της εναλλακτικής
δραστηριότητας.

65. Οι «προμετρήσεις» εργασιών στην περίπτωση κτιριακών
επεμβάσεων (σελ. 53 Οδηγού)
αναφέρονται σε αναλυτικές
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προμετρήσεις βάσει συνημμένων σχεδίων ή αρκεί συνοπτική
προμέτρηση ποσοτήτων, χωρίς την επισύναψη σχεδίων (τα
οποία άλλωστε δε ζητούνται ρητά στα δικαιολογητικά)
Οι προσφορές που επισυνάπτονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά και
αφορούν κτιριακές παρεμβάσεις αρκεί να εμφανίζουν συνοπτική
προμέτρηση ποσοτήτων. Κατά τη διάρκεια πιστοποίησης φυσικού
αντικειμένου θα προσκομίζονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
π.χ. άδεια οικοδομής ή άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, συμβάσεις
έργων εκτέλεσης πολιτικού μηχανικού, εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά
σχέδια κλπ.
66. Μονάδα τουριστικών ξενώνων / καταλυμάτων, με επιλέξιμο ΚΑΔ,
επιθυμεί να εντάξει στη Δράση «Εναλλακτικός Τουρισμός»
δαπάνες για αγορά/εγκατάσταση των ακολούθων:
a. μικρή μονάδα έκθλιψης ελαιοκάρπου για την παραγωγή
ελαιολάδου (≤3kW – δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας & έγκριση
περιβαλλοντικών όρων)
b. πολύ μικρή γραμμή εμφιάλωσης / τυποποίησης του
παραγόμενου ελαιολάδου
c. δημιουργία μικρού εκθετηρίου / πωλητηρίου του ελαιολάδου
δικής της παραγωγής
Οι ξενώνες βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο όπου μεγάλο μέρος
καταλαμβάνουν ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας. Οι επενδυτές
επιθυμούν να δημιουργήσουν υποδομές για να παράγουν και να
τυποποιούν αποκλειστικά το λάδι από τους δικούς τους ελαιώνες, με
στόχο να εμπλουτίσουν το τουριστικό τους προϊόν, δίνοντας την
ευκαιρία στους επισκέπτες τους να παρακολουθούν, στην πράξη,
όλη την παραδοσιακή διαδικασία συλλογής του ελαιοκάρπου και
παραγωγής του ελαιολάδου. Πέρα από τον εμπλουτισμό του
τουριστικού προϊόντος, η επιχείρηση προσδοκά να αποκομίσει και
οικονομικό όφελος μέσα από τις πωλήσεις του βιολογικού λαδιού
δικής της ετικέτας.
Η πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην
ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος μιας
περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό ενέργειες που αφορούν συλλογή,
επεξεργασία, παραγωγή, τυποποίηση προϊόντων δεν είναι επιλέξιμες
ενέργειες για το πρόγραμμα. Η ανάδειξη των προϊόντων μέσω της
δημιουργίας ενός εκθετηρίου δύναται να αποτελέσει αντικείμενο της
επένδυσης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι χρήσιμο να
συμπεριληφθούν ενέργειες που οδηγούν στην πρόσληψη ολοκληρωμένης
εμπειρίας και στην ενεργό συμμετοχή του επισκέπτη όπως στο
συγκεκριμένο παράδειγμα οι επισκέψεις σε ελαιώνες, σεμινάρια
γαστρονομίας με βάση το ελαιόλαδο κλπ.
67. Επιχείρηση η οποία διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ της κατηγορίας 56
(εστιατόριο) και διαθέτει τρία εστιατόρια κάθε ένα εκ των οποίων
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διαθέτει διαφορετική άδεια λειτουργίας. Μπορεί να υποβληθεί
πρόταση που θα αφορά δαπάνες και στα τρία εστιατόρια ?
Το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλεται μόνο για ένα από τα τρία
εστιατόρια.
68. Επιχείρηση η οποία διαθέτει επιλέξιμους ΚΑΔ των κατηγοριών 50
και 56 που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τόπους μπορεί
να υποβάλλει πρόταση και για τους δύο ΚΑΔ ?
Όχι θα πρέπει και οι δύο ΚΑΔ των εν λόγω κατηγοριών να έχουν τον
ίδιο τόπο υλοποίησης.
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