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1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    

          ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο στρατηγικός στόχος του προγράµµατος ΙΣΤΟΣ είναι η δηµιουργία του 
απαραίτητου περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη µέσω της περιφερειακής 
καινοτοµίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το πρόγραµµα ΙΣΤΟΣ είναι 
βασισµένο στον προγραµµατισµό µιας ολοκληρωµένης δηµόσιας-ιδιωτικής 
συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων στην περιοχή και σε µια 
στρατηγική που έχει τρία διασυνδεόµενα στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά στην 
καινοτοµία στις υπηρεσίες, το δεύτερο στην αειφορία και το τρίτο στις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών. 

 
Οι συγκεκριµένοι στόχοι του προγράµµατος ΙΣΤΟΣ είναι: 

 Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής και η δυνατότητα να 
υιοθετήσει τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης ώστε να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
επιχειρησιακών εµπλεκόµενων φορέων. 

 Η ώθηση µιας καινοτόµου και αειφόρου προσέγγισης στις στρατηγικές 
περιφερειακής ανάπτυξης των τοπικών αρχών και των ΜΜΕ που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

 Η βέλτιστη χρήση όλων των διαθέσιµων, περιφερειακών, εθνικών και 
ευρωπαϊκών πόρων στην περιοχή µε πλατφόρµες για την ανάπτυξη των 
καινοτόµων και αειφόρων δοµών στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα. 

 Η ανάπτυξη δηµόσιων – ιδιωτικών – συνεργασιών προκειµένου να 
διευκολυνθούν καινοτόµες ενέργειες στον τοµέα των υπηρεσιών και 
τουρισµού. 

 Η µίξη των ψηφιακών µε τις παραδοσιακές υπηρεσίες, µε στόχο την 
δηµιουργία καινοτόµων εγχειρηµάτων, η δηµιουργία µηχανισµών που 
θα παράγουν τεχνολογική καινοτοµία µε στόχο την αύξηση της 
πληροφοριακής ικανότητας της περιοχής. 

 
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του προγράµµατος µπορούν να συνοψιστούν στα 
εξής: 

 Ανάπτυξη τοπικών agendas 21 σε δύο νησιά ένα στη Νοµαρχία 
Κυκλάδών και ένα στη Νοµαρχία ∆ωδεκάνησου   

 Ανάπτυξη, δοκιµή και πιλοτική εφαρµογή ενός περιφερειακού σχεδίου 
για τον αειφορικό τουρισµό όπου θα αναδειχθούν οι ανάγκες της 
τοπικής επιχειρησιακής κοινότητας και οι προϋποθέσεις των 
στρατηγικών της αειφόρου ανάπτυξης και των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 ∆ηµιουργία νέων, καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών από 30 
επιχειρήσεις . 

 Καθιέρωση ενός περιφερειακού κέντρου για την υποστήριξη της 
καινοτοµίας στον αειφόρο τουρισµό µε δύο εστιακά σηµεία. 

 Σχεδιασµός, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρµογή ενός ασύρµατου δικτύου 
σε ένα νησί που θα παρέχει πρόσβαση ευρείας ζώνης στο ∆ιαδίκτυο µαζί 
µε τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. 
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 Ανάπτυξη µιας ψηφιακής πλατφόρµας η οποία θα είναι η περιφερειακή 
διέξοδος που θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία των καινοτόµων 
υπηρεσιών στον τοµέα του τουρισµού, όπως χαρτογραφηµένες διαδροµές, 
επιλογή ξενοδοχείων και κρατήσεις, εικονικές πολιτιστικές και 
περιβαλλοντικές διαδροµές, ταξίδια εκτός εποχής, σχεδιασµός 
ταξιδιωτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, κ.λπ 

1.2  Η ∆ΡΑΣΗ 7.3 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
Η κύρια έννοια αυτής της δράσης είναι ότι έχει διαπιστωθεί  ανάγκη για τις 
επιχειρήσεις του κλάδου να ξεκινήσουν καινοτόµες δράσεις στον Τουρισµό. Σε 
αυτά τα πλαίσια, το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάµενων ή υπό 
σύσταση επιχειρήσεων που σκέφτονται στρατηγικά σχετικά µε την καινοτοµία και 
έχουν την ικανότητα να οργανώσουν την καινοτοµία ως ένα ενσωµατωµένο σύνολο 
δραστηριοτήτων που θα προτρέψει άλλες εταιρίες να ακολουθήσουν το παράδειγµά 
τους. Θα ενισχυθούν δηλαδή προγράµµατα που βασίζονται στην καινοτοµία στους 
τοµείς της παραγωγής, οργάνωσης, λειτουργίας της επιχείρησης, λειτουργίες 
µάρκετινγκ στον τοµέα του τουρισµού µε την ευρύτερη έννοια. Η διαδικασία 
καινοτοµίας πρέπει να επικεντρωθεί στη δηµιουργία νέων µορφών υπηρεσιών 
προσθέτοντας αξία στην περιφερειακή οικονοµία. Νέες µορφές τουρισµού όπως 
πολιτιστικός, αρχαιολογικός, θρησκευτικός, αθλητικός, καταδυτικός κλπ. Πρέπει 
να τεθούν σε εφαρµογή, επιταχύνοντας την επίδραση αυτού του τοµέα στις 
περιφερειακές οικονοµίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ιδέες που αυξάνουν το 
περιφερειακό εισόδηµα τουρισµού στις περιόδους εκτός εποχής. 
 
Στην οικονοµική επιστήµη έχουν διερευνηθεί λεπτοµερώς τα κίνητρα για την 
εφαρµογή επιστηµονικής γνώσης στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. 
∆ύο γενικές κατηγορίες κινήτρων για καινοτοµία έχουν συζητηθεί λεπτοµερώς. Η 
πρώτη αφορά τον ρόλο της ζήτησης. Ανάγκες από την πλευρά της ζήτησης µπορεί 
να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο εφευρέσεις και καινοτόµα 
προϊόντα ή υπηρεσίες να είναι εµπορικές επιτυχίες.  
∆εύτερο είναι η επιθυµία να µειωθεί το κόστος παραγωγής. Τέτοιου είδους 
καινοτοµία µπορεί να είναι << ουδετέρου >> αποτελέσµατος µε την έννοια ότι 
γίνεται εξοικονόµηση στην χρήση όλων των εισροών εξ ίσου στην παραγωγική 
διαδικασία µε την εισαγωγή των καινοτόµων διαδικασιών. Εφαρµόζοντας τις 
γενικές αυτές αρχές δηλαδή κάλυψη αναγκών της ζήτησης και µείωση του κόστους 
παραγωγής στον τουριστικό κλάδο καταλήγουµε στους εξής  κατευθυντήριους 
άξονες οι οποίοι θα προσανατολίζουν την δράση 7.3 του ΠΠ ΙΣΤΟΣ  µε τίτλο 
<<Πιλοτικές εφαρµογές καινοτοµίας στον Τουρισµό>> 

 
1) ∆εδοµένης της διαθεσιµότητας πολιτιστικών και φυσικών πόρων στην 

περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η δράση 7.3 θα εξειδικευθεί στην κάλυψη 
αναγκών των τουριστών ενισχύοντας την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων 
και υπηρεσιών µε την αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της 
περιφέρειας. 

2) Η δράση 7.3 θα ενισχύσει τις καλύτερες προτάσεις οι οποίες θα αφορούν ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την υιοθέτηση της καινοτοµίας από µια 
επιχείρηση, είτε µε τη µορφή ενός καινοτοµικού προϊόντος ή υπηρεσίας 
που θα προσφερθεί προς τους πελάτες της, είτε µε τη µορφή νέων, 
σύγχρονων επιχειρησιακών διαδικασιών που η επιχείρηση θα υιοθετήσει µε 
στόχο την αποδοτικότερη ικανοποίηση των πελατών της, την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς της ή την πρόσβαση σε νέες αγορές. 
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3) Η επιτυχία της δράσης θα κρίνεται από τον βαθµό που το προτεινόµενο 
έργο µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα για µια γενικότερη προσπάθεια 
υιοθέτησης της καινοτοµίας από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. 

 
Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται κατά 37,5% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κατά 12,5% από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και 
κατά 50% από  ιδιωτικούς πόρους. 

 

1.3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ράσης 7.3  ανέρχεται σε 1.800.000  EURO. 
Η χρηµατοδότηση της ∆ράσης 7.3 θα γίνει από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(µέσω του ∆ιαρθρωτικού Ταµείου ΕΤΠΑ), από πόρους του ∆ηµοσίου και από 
πόρους ιδιωτών (µε τη µορφή της ίδιας συµµετοχής), οι οποίοι θα εντάξουν τις 
επενδύσεις τους στη συγκεκριµένη ∆ράση  και θα επωφεληθούν από αυτήν. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται: 
• Τα ποσοστά ∆ηµόσιας ∆απάνης (Κοινοτικής και Εθνικής) και Ιδιωτικής 

συµµετοχής στον συνολικό προϋπολογισµό της Πράξης. 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 7. 3 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EURO  % 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 900000 50% 
 • Κοινοτική Συµµετοχή 675000  75% 
 • Εθνική Συµµετοχή  225000 25% 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 900000  50% 

ΣΥΝΟΛΟ  1800000 100% 

 

2.0 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο Πρόγραµµα αφορούν εκείνες τις παραµέτρους 
επιλεξιµότητας, οι οποίες προσδιορίζονται στο ΠΠ ΙΣΤΟΣ , στους στόχους της 
δράσης 7.3 και θα πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις, που θα υποβάλλουν 
τις προτάσεις τους για ένταξη στο Πρόγραµµα, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης των εγκεκριµένων προτάσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές διακρίνονται 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 
1. Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής:  είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να 

πληρούν οι επιχειρήσεις για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα. 
2. Ειδικές προϋποθέσεις ένταξης υποβαλλόµενων προτάσεων: είναι οι 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι προτάσεις, που υποβάλλονται από 
τους υποψήφιους για ένταξη στο Πρόγραµµα. 
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3. Ειδικές προϋποθέσεις χρηµατοδότησης έργων : είναι οι προϋποθέσεις που θα 
πρέπει να πληρούν οι επενδυτές καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των 
εγκεκριµένων προτάσεων επενδύσεων, προκειµένου να εξασφαλίζεται η 
χρηµατοδότηση. 

 
Αναλυτικότερα : 
 

2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.2.1 Επιλέξιµες Περιοχές εφαρµογής 
Επιλέξιµη περιοχή εφαρµογής του Προγράµµατος είναι Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ. 

2.2.2 Επιλέξιµες κατηγορίες Επιχειρήσεων 
Επιλέξιµες για χρηµατοδότηση είναι επιχειρήσεις ή οµάδες συνεργαζόµενων 
επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

- Κύρια και µη κύρια καταλύµατα 
- Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) 
- Επιχειρήσεις εκµίσθωσης αυτοκινήτων Ι.Χ. 
- Ηµερόπλοια 
- Επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες τουλάχιστον πέντε (5) επαγγελµατικών σκαφών 

αναψυχής του Ν.2743/99 καθώς και επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων δυναµικότητας 
µέχρι 50 επιβατών (εξαιρουµένου του πληρώµατος). 

- Εστιατόρια. 
- Επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και ειδών λαϊκής τέχνης 
- Επιχειρήσεις που ασχολούνται µε ειδικές µορφές τουρισµού 

 
 Εξαιρούνται οι : 

 
 ΟΤΑ και οι θυγατρικές τους 
 Κοινοπραξίες 
 Κοινωνίες Αστικού ∆ικαίου 
 Αστικές µη Κερδοσκοπικές Εταιρείες 

 

2.2.3 Συµµετοχή µεµονωµένων επιχειρήσεων 
Όλες οι µεµονωµένες επιχειρήσεις των οποίων η έδρα βρίσκεται εγκατεστηµένη 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα, 
εφόσον ανήκουν σε µια από τις επιλέξιµες κατηγορίες της παραγράφου 2.2.2 και - 
ταυτόχρονα - πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

1. Τόπος εγκατάστασης και 
λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. 

• Έδρα της επιχείρησης να είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
 

2. Χρόνος λειτουργίας 
επιχειρήσεων 

• Υφιστάµενες επιχειρήσεις 

• Νεοσύστατες επιχειρήσεις (που έχουν κάνει έναρξη 
επιτηδεύµατος εντός των ετών 2004 και 2005) 

• Υπό σύσταση επιχειρήσεις 
 

3. Άδεια λειτουργίας • Για τουριστικές επιχειρήσεις: Eιδικό Σήµα λειτουργίας της 
Επιχείρησης σε ισχύ  ( επικυρωµένο φωτοαντίγραφο). Εξαίρεση 
ισχύει  στις ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων 
καταλυµάτων: 

α) Στην περίπτωση, που το ειδικό σήµα της επιχείρησης έληξε µετά 
την δηµοσίευση του Ν.2741/99 και δεν ανανεώθηκε έκτοτε, οπότε 
το εν λόγω ειδικό σήµα παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη 
συµπλήρωση 5ετίας από την έκδοσή του, εάν δε η 5ετία έχει λήξει, 
µέχρι τις 30.09.03. Στην περίπτωση αυτή, ο τελικός αποδέκτης 
υποβάλλει το σήµα λειτουργίας, που κατέχει (φωτοαντίγραφο). Εάν 
η σύναψη της σύµβασης λαµβάνει χώρα µετά την λήξη της 5ετούς 
ισχύος του σήµατος ή  µετά τις 30.09.03 (κατά περίπτωση σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω), ο τελικός αποδέκτης υποβάλλει επιπρόσθετα στον 
ΕΦ∆, πριν την σύναψη της σύµβασης βεβαίωση της αρµόδιας 
περιφερειακής  διεύθυνσης τουρισµού ή του ΕΟΤ, ότι υπέβαλε 
έγκαιρα τα κατά νόµον δικαιολογητικά για την ανανέωση του 
σήµατος. 
β)Στην περίπτωση καταλυµάτων, που υπόκεινται στη ρύθµιση της 
παραγρ.1 του άρθρ.18 του Ν.2919/01, ο τελικός αποδέκτης, εκτός 
των διαλαµβανοµένων στο προηγούµενο εδάφιο (α) της παρούσας, 
προσκοµίζει πριν τη σύναψη της σύµβασης και εφόσον η σύναψη 
της σύµβασης λαµβάνει χώρα µετά την 30.09.2003 και βεβαίωση της 
αρµόδιας  περιφερειακής διεύθυνσης τουρισµού ή του ΕΟΤ κατά 
περίπτωση, ότι έχει υποβάλει τα προβλεπόµενα στην παράγρ.1 του 
άρθρ.18 του Ν.2919/01 δικαιολογητικά καθώς και τα λοιπά κατά 
νόµον δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την ανανέωση του 
σήµατος.  
Το ∆ηµόσιο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία  τελικός 
αποδέκτης υπέγραψε σύµβαση σύµφωνα µε τα ανωτέρω, διότι ανήκε 
στις υπό εδαφ. (α) και (β) περιπτώσεις, ολοκλήρωσε την επένδυσή 
του και έλαβε το σύνολο ή τµήµα της επιχορήγησης πριν την 
ανανέωση ή έκδοση του ειδικού σήµατος, αλλά δεν  έλαβε τελικά 
ειδικό σήµα ή δεν επέτυχε ανανέωση ειδικού σήµατος για 
οποιοδήποτε λόγο, προβαίνει στην είσπραξη εντόκως των 
καταβολών της επιχορήγησης, που έχουν πραγµατοποιηθεί, κατά 
τον κώδικα είσπραξης δηµοσίων εσόδων.            ( Έγγραφα ΕΟΤ µε 
αρ. πρωτ. 500732/8-11-02 & 502085/24-2-03  ). 
• Για λοιπές επιχειρήσεις: Άδεια λειτουργίας (επικυρωµένο 

φωτοαντίγραφο) 
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Επισηµαίνεται ότι για το συγκεκριµένο πρόγραµµα ισχύει ο κανόνας de minimis. 
Εποµένως ο επιχειρηµατίας που διαθέτει περισσότερα από ένα ειδικά σήµατα και 
θα υποβάλει χωριστές αιτήσεις συµµετοχής για κάθε σήµα, δεν επιτρέπεται να 
εισπράξει αθροιστικά σε περίοδο 3 ετών ενισχύσεις που θα υπερβαίνουν τα 100.000 
ευρώ. 

2.2.4 Συµµετοχή συνεργαζοµένων επιχειρήσεων 
Κοινή πρόταση µπορεί να υποβληθεί από το πολύ τρεις (3) συνεργαζόµενες  
επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστηµένες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα, εφόσον ανήκουν σε µια ή 
περισσότερες από τις επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρήσεων του πίνακα 2 της 
παραγράφου 2.2.2. ∆εν απαιτείται οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις να ανήκουν 
στην ίδια κατηγορία. επιχειρήσεων του πίνακα 2 της παραγράφου 2.2.2. 
Στην περίπτωση, που η πρόταση υποβάλλεται από συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, 
τότε η καθεµία από αυτές θα πρέπει να εκπληρώνει όλες τις παραπάνω 
προϋποθέσεις που αναφέρονται για τις µεµονωµένες επιχειρήσεις (πίνακας 3).  
Πλέον των παραπάνω προϋποθέσεων, το µέγιστο ποσοστό συµµετοχής κάθε 
συνεργαζόµενης επιχείρησης στον συνολικό προϋπολογισµό της κοινής πρότασης, 
ορίζεται ως εξής : 

 Για επένδυση που θα προταθεί από δύο (2) συνεργαζόµενες επιχειρήσεις : 
60%. 

 Για επένδυση που θα προταθεί από τρεις (3) και πλέον συνεργαζόµενες 
επιχειρήσεις : 40%. 

 

2.3 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για ένταξη στο Πρόγραµµα, θα πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις: 

1. Επιχειρηµατικό Σχέδιο. 
Η πρόταση κάθε υποψήφιου επενδυτή (ή οµάδας συνεργαζόµενων επενδυτών) 
θα πρέπει να αποτελεί ένα Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας της 
επιχείρησής του (Επιχειρηµατικό Σχέδιο), µε άξονα την καινοτοµία. Για το 
σκοπό αυτό, η πρόταση θα πρέπει να περιγράφει και να τεκµηριώνει τα 
παρακάτω:  

 Την Αγορά Στόχο που απευθύνεται το επιχειρηµατικό σχέδιο 
 Τις  Ανάγκες της επιχείρησης που ικανοποιούνται από το προτεινόµενο έργο 
 Τους Στόχους που θέτει η επιχείρηση και που συνδέονται µε τα αποτελέσµατα 
του παρόντος έργου σε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα (3-5 έτη). 

 Την Σκοπιµότητα της προτεινόµενης επένδυσης και την αναγκαιότητα 
ενίσχυσης αυτής από το πρόγραµµα ΙΣΤΟΣ, 

 Την ∆υνατότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει µε επιτυχία το προτεινόµενο 
έργο, 

 Τα Αναµενόµενα οφέλη από την υλοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης, τόσο 
για την επιχείρηση όσο και για το σύνολο του τουριστικού κλάδου στην 
Περιφέρεια,  
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 Αναλυτικά τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προτεινόµενης επένδυσης 
(προσφορές). 

 Ανάλυση του καινοτόµου χαρακτήρα της επένδυσης. 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία περιλαµβάνονται στο Έντυπο Υποβολής της 
Πρότασης, το οποίο πρέπει να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο επενδυτή ή την 
οµάδα συνεργαζόµενων επενδυτών (βλ. και Κεφάλαιο 8.2). 
2. Ανώτατο όριο προϋπολογισµού επενδύσεων που θα ενισχυθεί 

(συγχρηµατοδοτηθεί) από το Πρόγραµµα. 
Σε περίπτωση υποβολής προτάσεων από µεµονωµένες επιχειρήσεις, ο συνολικός 
προϋπολογισµός µιας ενισχυόµενης πρότασης ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να υπερβαίνει τα 
60.000€, ενώ σε περίπτωση υποβολής προτάσεων από συνεργαζόµενες 
επιχειρήσεις, ο συνολικός προϋπολογισµός µιας ενισχυόµενης πρότασης ∆ΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ να υπερβαίνει τα 60.000€ πολλαπλασιαζόµενα µε τον αριθµό των 
συνεργαζόµενων - στην πρόταση αυτή – επιχειρήσεων. 
3. Κατώτατο όριο προϋπολογισµού επενδύσεων που θα ενισχυθεί 

(συγχρηµατοδοτηθεί) από το Πρόγραµµα. 
Το κατώτατο όριο που θα συγχρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα ορίζεται το 
ποσό των 25.000€. 

 
Η δηµόσια επιχορήγηση που αναλογεί σε κάθε εγκεκριµένη πρόταση, ανέρχεται σε 
ποσοστό 50% επί του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης.  
Κατά την υποβολή του επιχειρηµατικού σχεδίου, τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω 
ανώτατων ορίων του συνολικού προϋπολογισµού γίνονται δεκτές και δεν 
αποτελούν λόγο µη εξέτασης της πρότασης. Σε καµία περίπτωση όµως ο 
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός δεν µπορεί να είναι εκτός των συγκεκριµένων 
ορίων. 
Οι επιχειρήσεις  µπορούν να σχεδιάσουν, να προτείνουν και να υλοποιήσουν 
επιχειρηµατικά σχέδια µε µεγαλύτερους προϋπολογισµούς, αλλά στην περίπτωση 
αυτή η χρηµατοδοτική ενίσχυση θα υπολογιστεί επί των ως άνω καθοριζόµενων 
ανωτάτων ορίων.  

2.4 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
1. Κάθε µεµονωµένη επιχείρηση έχει δικαίωµα να υποβάλει, στο πλαίσιο της 

παρούσας προκήρυξης, απεριόριστο αριθµό µεµονωµένων προτάσεων, αλλά και 
να συµµετέχει σε απεριόριστο αριθµό προτάσεων σε συνεργασία µε άλες 
επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση µπορεί να χρηµατοδοτηθεί κατ’ ανώτατο όριο για 
µία (1) µεµονωµένη πρόταση. Σε περίπτωση που µία επιχείρηση συµµετέχει σε 
πρόταση συνεργαζοµένων επιχειρήσεων, αλλά έχει καταθέσει και µεµονωµένη 
πρόταση, δίνεται η δυνατότητα να χρηµατοδοτηθεί η επιχείρηση αυτή και για 
τις δύο προτάσεις, αλλά δεν µπορεί συνολικά η επιχορήγησή της να υπερβαίνει 
τα 60.000€ και για τις δύο (2) προτάσεις.  

2. Για την υποβολή προτάσεων από συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
δήλωση συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων (υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 
1599/86). Σε περίπτωση έγκρισης της προτεινόµενης επένδυσης και προ της 
υπογραφής της σύµβασης µε τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 

 10

υποβολή ιδιωτικού συµφωνητικού συνεργασίας, υπογεγραµµένου από όλες τις 
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και θεωρηµένου από την αρµόδια ∆ΟΥ. 

3. Κάθε επιλέξιµη επιχείρηση (σε ιδιόκτητη ή µισθωµένη εγκατάσταση), 
προκειµένου να τύχει της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραµµα, θα πρέπει να 
υφίσταται και να λειτουργεί για τουλάχιστον δύο (2) έτη µετά την ολοκλήρωση 
της ενισχυόµενης επένδυσης. Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν 
υπόψη τους την υποχρέωση αυτή. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη 
διάρκεια της 2ετίας µετά την ολοκλήρωση της ενισχυόµενης επένδυσης, η 
επιχείρηση παύσει να λειτουργεί, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το 
ποσόν της ενίσχυσης εντόκως. 

 

2.5 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
Η υλοποίηση κάθε επένδυσης, η οποία θα εγκριθεί στο πλαίσιο του παρόντος 
Προγράµµατος, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 7 µηνών από την ηµεροµηνία 
υποβολής της πρότασης από την επιχείρηση (ή τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις) 
στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης και  µέχρι τις 31/12/2005. Η διάρκεια των 
έργων ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΠΕΡΑ ΤΗΣ 31/12/2005. 
 

3.0  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Σκοπός του προγράµµατος ΙΣΤΟΣ είναι η ενίσχυση εταιριών που σκέφτονται 
στρατηγικά σχετικά µε την καινοτοµία και έχουν την ικανότητα να οργανώσουν 
την καινοτοµία ως ένα ενσωµατωµένο σύνολο δραστηριοτήτων που θα προτρέψει 
άλλες εταιρίες να ακολουθήσουν το παράδειγµά τους. 
 
Σε αυτά τα πλαίσια, οι επιλέξιµες ενέργειες του Προγράµµατος µπορούν να 
απεικονιστούν σε έναν πίνακα (πίνακας 4), µε άξονες: 

 Την οµάδα – στόχο (target group) στην οποία απευθύνονται τα αποτελέσµατα 
του έργου, και 

 Τις διαδικασίες, λειτουργίες και υπηρεσίες της επιχείρησης, στις οποίες 
πρόκειται να εφαρµοστεί η προτεινόµενη καινοτοµία. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΣ 

        ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ 

Καινοτοµία 
στην 

υποστήριξη 
των 

εναλλακτικών 
µορφών 

τουρισµού 

Καινοτοµία 
στην 

αξιοποίηση της 
σύγχρονης 
τεχνολογίας 

Καινοτοµία 
στη ∆ιοίκηση 
και τις µορφές 
οργάνωσης 
επιχειρηµα-

τικών 
δραστηριοτή-

των της 
εταιρίας 

Καινοτοµία 
στην προβολή 
(marketing) 
τουριστικών 
προϊόντων /  
υπηρεσιών 

Καινοτοµία στο 
σχεδιασµό και 
την παροχή 

νέων 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 

Νέα γεωγραφική 
τουριστική αγορά 

     

Νέοι τουριστικοί 
προορισµοί 
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Τρίτη ηλικία      

Εσωτερικός τουρισµός      

Μαθητικός τουρισµός      

Οµογενείς      

Θρησκευτικός 
τουρισµός 

     

Εκπαιδευτικός & 
πολιτιστικός τουρισµός 

     

Αθλητικός τουρισµός      

 Incentive tourism 
(επαγγελµατικός 
τουρισµός, τουρισµός 
κινήτρων) 

     

Κάθε άλλη 
τµηµατοποίηση 
τουριστών µε ειδικά 
ενδιαφέροντα 

     

Επαναλαµβανόµενοι 
πελάτες (repeaters) 

     

Επιµήκυνση 
τουριστικής περιόδου 

     

Άλλο      

 
Προφανώς µια πρόταση µπορεί να συµπεριλαµβάνει στοιχεία καινοτοµίας σε 
περισσότερες από µια διαδικασίες, λειτουργίες ή υπηρεσίες της επιχείρησης και 
βεβαίως τα αποτελέσµατα του προτεινόµενου έργου µπορούν να αναφέρονται σε 
περισσότερες από µία οµάδες – στόχους.  
 
 
 3.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 
Οι επιλέξιµες δαπάνες του Προγράµµατος ΙΣΤΟΣ και η µέγιστη επιτρεπόµενη 
αναλογία τους στον Προϋπολογισµό του έργου, απεικονίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα 5. 
• Οι προτάσεις, που θα υποβληθούν για ένταξη στο Πρόγραµµα, θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν την ανάλυση και τεκµηρίωση του προϋπολογισµού, καθώς και 
την κατανοµή αυτού στις απαιτούµενες - κατά περίπτωση - κατηγορίες 
δαπανών του Πίνακα 5. Στον πίνακα 5 δεν επιβάλλονται όρια των επιλέξιµων 
δαπανών, ώστε να υπάρχει σχετική ευελιξία στο σχεδιασµό της καινοτόµου 
δράσης. Όµως κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, θα λαµβάνονται 
υπόψη, ο ολοκληρωµένος και αποτελεσµατικός χαρακτήρας της δράσης και η 
σύνδεση µε άλλες δράσεις της επιχείρησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
Εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση και την 
υποστήριξη των αποτελεσµάτων του έργου 
Αµοιβές τεχνικού προσωπικού που θα ασχοληθεί µε την υλοποίηση του έργου (π.χ. 
σύµβουλοι, µελετητές, τεχνικοί υπολογιστών / τηλεπικοινωνιών κ.λπ.) 
∆απάνες προώθησης / προβολής των νέων καινοτόµων υπηρεσιών / προϊόντων της 
επιχείρησης (π.χ. φυλλάδια, έντυπα, συµµετοχή σε εκθέσεις) 
Λοιπά έξοδα λειτουργίας που στηρίζουν άµεσα και αποκλειστικά την υλοποίηση 
του έργου (παραγωγή καινοτόµου προϊόντος και υπηρεσίας) 
Άλλη (για την καινοτοµία του έργου) 

 
Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να τεκµηριώνονται µε τα αντίστοιχα εξοφληµένα 
τιµολόγια. Σε κάθε τιµολόγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται : τα πλήρη 
φορολογικά στοιχεία του εκδότη και της επιχείρησης, η περιγραφή και οι 
ποσότητες των προµηθευόµενων ειδών ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 
Εφόσον  τα παραστατικά αφορούν πληρωµές σε συνάλλαγµα απαιτείται 
φωτοαντίγραφο της επιταγής που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι : 
• ∆εν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών 

και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. 
• ∆εν θεωρείται επιλέξιµη οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, που δεν εντάσσεται σε µία 

εκ των κατηγοριών των αναφερόµενων στον Πίνακα 4. 
• ∆εν θεωρούνται επιλέξιµες τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης 

(ενοίκια, λογαριασµοί ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, αναλώσιµα υλικά, επιστολόχαρτα, 
επαγγελµατικές κάρτες, κτλ.) 

• ∆εν θεωρείται επιλέξιµη οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία πραγµατοποιήθηκε 
πριν από την  ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης του προγράµµατος. 

• Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου µπορεί να γίνεται µετά 
την δηµοσίευση της προκήρυξης του προγράµµατος, η πραγµατοποίηση 
δαπανών όµως πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης γίνεται µε 
αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης. 

 
 

3.3  ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
• Η εξόφληση κάθε δαπάνης µπορεί να γίνει µόνο µε επιταγές του τελικού 

αποδέκτη συνοδευόµενες από τα αντίστοιχα εξτρέ τραπεζών ή/και τραπεζικές 
καταθέσεις. 

• Για την εξόφληση των δαπανών δεν επιτρέπεται η χρήση επιταγών τρίτων. 
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4.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Κατά την υποβολή των προτάσεων µαζί µε το φάκελο υποψηφιότητας, θα πρέπει να 
υποβληθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, από τις επιχειρήσεις όλα τα δικαιολογητικά, τα 
οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 6. Σε περίπτωση υποβολής 
προτάσεων από οµάδες συνεργαζόµενων επιχειρήσεων, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΟΛΕΣ τις 
επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις προτάσεις αυτές. 
 

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 6  :  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. Έναρξη Επιτηδεύµατος για τις ατοµικές επιχειρήσεις. 
 Αντίγραφο καταστατικού της επιχείρησης, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών του, συνοδευόµενο 
από υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι το καταστατικό δεν έχει υποστεί 
περαιτέρω τροποποιήσεις και είναι το ισχύον, για όλες τις µορφές εταιρειών. 

2. ΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
• Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ  σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
• Ειδικό Σήµα Λειτουργίας επιχείρησης από τον ΕΟΤ 

Εξαίρεση ισχύει  στις ακόλουθες περιπτώσεις τουριστικών επιχειρήσεων: 
α) Στην περίπτωση, που το ειδικό σήµα της επιχείρησης έληξε µετά την δηµοσίευση του Ν.2741/99 
και δεν ανανεώθηκε έκτοτε, οπότε το εν λόγω ειδικό σήµα παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη 
συµπλήρωση 5ετίας από την έκδοσή του, εάν δε η 5ετία έχει λήξει, µέχρι τις 30.09.03. Στην 
περίπτωση αυτή, ο τελικός αποδέκτης υποβάλλει το σήµα λειτουργίας, που κατέχει (φωτοαντίγραφο). 
Εάν η σύναψη της σύµβασης λαµβάνει χώρα µετά την λήξη της 5ετούς ισχύος του σήµατος ή  µετά τις 
30.09.03 (κατά περίπτωση σύµφωνα µε τα ανωτέρω), ο τελικός αποδέκτης υποβάλλει επιπρόσθετα 
στον ΕΦ∆, πριν την σύναψη της σύµβασης βεβαίωση της αρµόδιας περιφερειακής  διεύθυνσης 
τουρισµού ή του ΕΟΤ, ότι υπέβαλε έγκαιρα τα κατά νόµον δικαιολογητικά για την ανανέωση του 
σήµατος. 
β)Στην περίπτωση καταλυµάτων, που υπόκεινται στη ρύθµιση της παραγρ.1 του άρθρ.18 του 
Ν.2919/01, ο τελικός αποδέκτης, εκτός των διαλαµβανοµένων στο προηγούµενο εδάφιο (α) της 
παρούσας, προσκοµίζει πριν τη σύναψη της σύµβασης και εφόσον η σύναψη της σύµβασης λαµβάνει 
χώρα µετά την 30.09.2003 και βεβαίωση της αρµόδιας  περιφερειακής διεύθυνσης τουρισµού ή του 
ΕΟΤ κατά περίπτωση, ότι έχει υποβάλει τα προβλεπόµενα στην παράγρ.1 του άρθρ.18 του Ν.2919/01 
δικαιολογητικά καθώς και τα λοιπά κατά νόµον δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την ανανέωση 
του σήµατος.  
Το ∆ηµόσιο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία  τελικός αποδέκτης υπέγραψε σύµβαση 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, διότι ανήκε στις υπό εδαφ. (α) και (β) περιπτώσεις, ολοκλήρωσε την 
επένδυσή του και έλαβε το σύνολο ή τµήµα της επιχορήγησης πριν την ανανέωση ή έκδοση του 
ειδικού σήµατος, αλλά δεν  έλαβε τελικά ειδικό σήµα ή δεν επέτυχε ανανέωση ειδικού σήµατος για 
οποιοδήποτε λόγο, προβαίνει στην είσπραξη εντόκως των καταβολών της επιχορήγησης, που έχουν 
πραγµατοποιηθεί, κατά τον κώδικα είσπραξης δηµοσίων εσόδων.           ( Έγγραφα ΕΟΤ µε αρ. πρωτ. 
500732/8-11-02 & 502085/24-2-03 ).  
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3. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/86) της επιχείρησης ότι : 

• Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην πρόταση είναι αληθή. 

• Ότι δεν έχει την ιδιότητα του ∆ηµοσίου Υπαλλήλου 

• Η επιχείρηση είναι σε θέση να καταβάλει την ίδια συµµετοχή της σε περίπτωση έγκρισης της 
πρότασης. 

• ∆εν έχει χρηµατοδοτηθεί ή δεν αιτείται χρηµατοδότησης από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό 
Πρόγραµµα για την υλοποίηση της  υποβαλλόµενης πρότασης ή τµήµατος αυτής. 

• ∆εν έχει αρχίσει την υλοποίηση της πρότασης πριν την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής 
αίτησης. 

• Αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης 

• Στην ίδια δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση δηλώσει ψευδή 
στοιχεία, θα είναι υποχρεωµένη να επιστρέψει έντοκα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το 
σύνολο της χρηµατοδότησης που έχει λάβει από το ΠΠ ΙΣΤΟΣ. 

4. (στην περίπτωση που µια επιχείρηση έχει χρηµατοδοτηθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραµµα, 
για άλλες – εκτός της παρούσας πρότασης – επενδύσεις) Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86) του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης µε πληροφορίες σχετικά µε το είδος και το ύψος 
άλλων ενισχύσεων που η επιχείρηση έλαβε κατά τα προηγούµενα τρία χρόνια από την υποβολή της 
πρότασης για χρηµατοδότηση.  

5. Αντίγραφο της απόφασης χρηµατοδότησης (στην περίπτωση που µια επιχείρηση έχει χρηµατοδοτηθεί 
από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραµµα, για άλλες – εκτός της παρούσας πρότασης – επενδύσεις). 

6. Σχετικές προσφορές, προτιµολόγια και ενηµερωτικά έντυπα (prospectus), τα οποία αφορούν στον 
προτεινόµενο για προµήθεια εξοπλισµό και λογισµικό. 

7. Ιδιωτικό(ά) συµφωνητικό(ά) συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και του(ων) Συµβούλου(ων) και 
Μελετητή(ών), στο οποίο θα πιστοποιείται η συµφωνία συνεργασίας και το είδος των υπηρεσιών που 
συµφωνείται να παρασχεθούν. 

8. 
 

1. Επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας καταθέτουν επί πλέον των υπό στοιχ. 1 έως 7 
δικαιολογητικών : 

• ∆ηµοσιευµένο ισολογισµό, ή επικυρωµένο από την επιχείρηση αντίγραφο ισολογισµού και 
αποτελέσµατα χρήσης του έτους 2003 και έντυπο ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε5 & Ε3) 
για το οικονοµικό έτος 2004. 

2.Επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Β΄ Κατηγορίας καταθέτουν επί πλέον των υπό στοιχ. 1 έως 7 
δικαιολογητικών: 

 ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1 & Ε3). 
3. Νεοσύστατες επιχειρήσεις (που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος εντός των ετών 2004 και 2005)  

• Βιογραφικό σηµείωµα επενδυτή και συστατική επιστολή από τραπεζικό ίδρυµα. 

9. Φορολογική ενηµερότητα. 

10. Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ ή ΤΑΞΥ για τους εργαζόµενους στην επιχείρηση (Απόφαση Προέδρου 
ΕΟΤ 502148/8-4-03) και ενηµερότητα από τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα του επιχειρηµατία 
(ΤΕΒΕ , ΤΑΝΠΥ κλπ)   

11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι : 

• η επιχείρηση γνωρίζει ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο παύσει τη λειτουργία της πριν την πάροδο 
δύο (2) τουλάχιστον ετών από την ολοκλήρωση του συγχρηµατοδοτούµενου Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου, υποχρεούται σε επιστροφή της ενίσχυσης, που έλαβε στα πλαίσια του προγράµµατος, 
εντόκως. 
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Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 6  :  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1 Για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο: 
• Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1) ή/και αντίστοιχο εκκαθαριστικό του 

οικονοµικού έτους 2005 (χρήση 2004), ή αντίστοιχη επικυρωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 
1599/86 ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, ή 
βεβαίωση της ∆ΟΥ ότι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής 
δήλωσης. 

• Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήµατος (Ε3) εφόσον υπάρχουν, για το οικονοµικό έτος 2005 
(χρήση 2004). 

2 Στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής (πχ αντίγραφο τραπεζικών λογαριασµών, 
βεβαίωση τράπεζας για χρεόγραφα, οµόλογα, τίτλοι δηµοσίου κλπ.) του ιδίου ή συγγενών του/της Α΄ 
βαθµού συγγένειας ή/και µε επικυρωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του ίδιου ή συγγενών Α’ βαθµού του, 
που θα δηλώνεται η ιδία συµµετοχή. 

3 Προσφορές – προτιµολόγια – τιµοκατάλογοι και φυλλάδια Τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπών 
στοιχείων του µηχανολογικού εξοπλισµού και των επαγγελµατικών µεταφορικών µέσων. Για τις 
δαπάνες των εγκαταστάσεων, των λοιπών δαπανών και των πάσης φύσεως κτιριακών εργασιών και 
ιδιοκατασκευών αρκεί η υποβολή τεκµηριωµένου προϋπολογισµού ανά περίπτωση. 

4 Βεβαιώσεις για τα προσόντα των εποψήφιων επιχειρηµατιών. Γίνονται δεκτά ένσηµα ή βεβαίωση του 
ασφαλιστικού φορέα, πτυχία, φορολογικές δηλώσεις οικογενειακής επιχείρησης ¨(στις περιπτώσεις 
απασχόλησης σε οικογενειακή επιχείρηση), ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, συµπεριλαµβανοµένης και 
επικυρωµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόµενου για την εµπειρία του. 
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5.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

5.1  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Οι υποψήφιοι επενδυτές θα υποβάλουν τους φακέλους µε τις προτάσεις τους στο 
αρµόδιο ανά γεωγραφική περιοχή Επιµελητήριο.  
Η απόφαση ένταξης των επενδύσεων θα λαµβάνεται µετά από την  αξιολόγηση των 
προτάσεων, σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του 
παρόντος Οδηγού. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγµατοποιείται από 
Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα συσταθεί από εξωτερικούς ειδικούς σε θέµατα 
καινοτοµίας. 
Η προκήρυξη του Προγράµµατος θα είναι ανοικτή και θα ισχύει µέχρι την 6η  
Μαϊου του 2005 (βλ. και κεφάλαιο 8). Συνεπώς, οι υποψήφιοι επενδυτές θα 
µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους µέχρι την ηµεροµηνία αυτή.  Η 
επιτροπή αξιολόγησης θα ανακοινώσει τα αποτελέσµατα µέσα σε ένα µήνα. 

5.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η αξιολόγηση κάθε πρότασης συνίσταται στον έλεγχο και στη βαθµολόγηση µιας 
οµάδας κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά αποσκοπούν στην τεκµηρίωση της 
σκοπιµότητας, του ολοκληρωµένου χαρακτήρα, του εφικτού και ρεαλιστικού της 
πρότασης, καθώς και της µεθοδολογίας υλοποίησης του προτεινόµενου Σχεδίου. 
Στη συνέχεια, στον πίνακα 7, παρουσιάζονται αναλυτικά τα κριτήρια και οι 
δείκτες.   
∆ιευκρινήσεις για τον τρόπο βαθµολόγησης 
Στον πίνακα 7, υπάρχουν :  
 Τα κριτήρια  
 Οι δείκτες των κριτηρίων 
 Η βαθµολογία των δεικτών 
 Η βαθµολογία των κριτηρίων  
Τα κριτήρια, είναι τα επί µέρους στοιχεία, που πρέπει να αξιολογηθούν, 
προκειµένου να προκύψει η συνολική βαθµολογία του προτεινόµενου Σχεδίου. 
Οι δείκτες, που τίθενται σε ορισµένα κριτήρια, είναι τα µεγέθη που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης και βαθµολόγησης των 
κριτηρίων. Π.χ. για να µπορέσει να αξιολογηθεί και να βαθµολογηθεί το γενικό 
κριτήριο µε τίτλο «Σκοπιµότητα Έργου», θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κάποια 
µεγέθη πιο συγκεκριµένα από τον τίτλο του κριτηρίου. Κάποια µετρήσιµα µεγέθη. 
Έτσι, στο ίδιο παράδειγµα, τίθενται ως δείκτες ο «Βαθµός συνάφειας του 
προτεινόµενου έργου µε τις ανάγκες της επιχείρησης και τεκµηρίωση της ανάγκης 
ενίσχυσης της προτεινόµενης επένδυσης από το Πρόγραµµα ΙΣΤΟΣ» και ο «Βαθµός 
συνάφειας των αναµενόµενων αποτελεσµάτων του προτεινόµενου έργου µε τους 
στόχους της επιχείρησης». Οι δείκτες αυτοί είναι περισσότερο συγκεκριµένοι και 
µπορούν ευκολότερα να βαθµολογηθούν, η βαθµολογία τους δε, µπορεί να 
προκύψει από τα στοιχεία που θα παραθέσει ο υποψήφιος επενδυτής στην πρόταση 
που θα υποβάλλει για την περιγραφή των σχετικών θεµάτων (βλ. και Έντυπο 
Υποβολής Πρότασης). Από τα στοιχεία, δηλαδή, που θα παραθέσει για την 
περιγραφή των αναγκών της επιχείρησης, των στόχων της επιχείρησης και του 
Σχεδίου που επιλέγει, είναι δυνατόν να προκύψουν οι συσχετίσεις και – εποµένως 
η βαθµολογία – των προαναφερθέντων δεικτών.    
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Η βαθµολογία του δείκτη : είναι ο βαθµός που τίθεται σε κάθε δείκτη, µετά την 
εξέτασή του. Η βαθµολόγηση του δείκτη γίνεται στην κλίµακα βαθµολογίας 1 έως 
5.  
Η βαθµολογία του κριτηρίου : Η βαθµολογία που προκύπτει για το κριτήριο, ως 
άθροισµα της βαθµολογίας των δεικτών του κριτηρίου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ∆ΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Α/Α Κριτήριο ∆είκτης Βαθµολογία 

∆είκτη 
Βαθµολογία 
κριτηρίου 

α) Βαθµός συνάφειας του προτεινόµενου 
έργου µε τις ανάγκες της επιχείρησης και 
τεκµηρίωση της ανάγκης ενίσχυσης της 
προτεινόµενης επένδυσης από το 
Πρόγραµµα ΙΣΤΟΣ  

  

β) Βαθµός συνάφειας των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων του προτεινόµενου έργου 
µε τους στόχους της επιχείρησης. 

  

1. Σκοπιµότητα Έργου 

γ) συνάφεια του προτεινόµενου έργου µε 
τις προκύπτουσες ανάγκες της αγοράς µε 
βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο. 

  

α) Τεκµηρίωση της καινοτοµίας στα 
πλαίσια του έργου  

  2. Ο καινοτόµος 
χαρακτήρας του έργου 

β) Προσανατολισµός της επιχείρησης στην 
υιοθέτηση της καινοτοµίας κατά το 
παρελθόν 

  

α) ∆υνατότητα επιχείρησης να υλοποιήσει 
επιτυχώς το προτεινόµενο έργο  

  3. Εφικτότητα - 
αποτελεσµατικότητα της 
επιτυχούς υλοποίησης 
του έργου β) Ρεαλιστικότητα / εφικτότητα 

µεθοδολογίας και χρονοδιαγράµµατος 
υλοποίησης του έργου 

  

α) Τεκµηρίωση του συνολικού 
προϋπολογισµού. 

  4. Προϋπολογισµός του 
έργου 

β) Ανάλυση του συνολικού 
προϋπολογισµού ανά κατηγορία 
επιλέξιµων ενεργειών και δαπανών 

  

5. Συµβολή των 
αποτελεσµάτων του 
έργου στην υιοθέτηση 
της καινοτοµίας στον 
Τουρισµό σε επίπεδο 
Περιφέρειας 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
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6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ- ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οριστική απόφαση ένταξης θα 
ληφθεί από επιτροπή που θα αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
και τους προέδρους των δύο Επιµελητηρίων. 
Η δικαιούχος της επιχορήγησης επιχείρηση, θα έχει την ευθύνη για την ορθή 
(σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία) υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, 
για τη συνολική λογιστική διαχείριση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
διαχειριστικό πλαίσιο του ΠΠ ΙΣΤΟΣ . 
• ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Ο τελικός αποδέκτης έχει δικαίωµα να υποβάλλει ένσταση επί της αποφάνσεως της 
επιτροπής εγγράφως, έως 3 ηµέρες από την ηµεροµηνία  κοινοποίησής της. Η 
επιτροπή που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και τους δύο 
προέδρους των Επιµελητηρίων, θα αποφασίζει ανάκλητα επί της ενστάσεως. 
 

7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

7.1 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ-Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Ως δηµόσια επιχορήγηση, νοείται η προβλεπόµενη από το ΠΠ ΙΣΤΟΣ  
χρηµατοδότηση για την δράση 7.3, από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους. 
Η δηµόσια επιχορήγηση που αναλογεί σε κάθε εγκεκριµένη πρόταση, ανέρχεται σε 
ποσοστό 50% επί του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης.  
Η δηµόσια επιχορήγηση καταβάλλεται από τα δύο Επιµελητήρια (ανάλογα της 
γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης της επιχείρησης) στον δικαιούχο επενδυτή 
και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η 
εκχώρηση της επιχορήγησης από τον δικαιούχο επενδυτή σε Τράπεζα για την 
παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου, ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης, το 
οποίο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής στην 
υλοποίηση της πρότασης και το οποίο  χορηγείται αποκλειστικά µε βάση τα 
κριτήρια της δανειοδοτούσας  τράπεζας. 
Ο δικαιούχος (επιχείρηση ή οµάδα συνεργαζόµενων επιχειρήσεων) υποχρεούται να 
καταβάλλει το 50% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού της πρότασης, ως 
ίδια συµµετοχή. Η ιδία συµµετοχή µπορεί να καλυφθεί εν όλω ή εν µέρει µε 
τραπεζικό δάνειο. Η ίδια συµµετοχή πιστοποιείται απολογιστικά µε την εξόφληση 
των σχετικών παραστατικών των αναγκαίων και επιλέξιµων δαπανών για την 
υλοποίηση της εγκεκριµένης πρότασης (βλ. και 8.3). Η διαχείριση των 
παραστατικών αυτών πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στον Κ.Β.Σ.  

 

7.2 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Η επιχορήγηση καταβάλλεται στο σύνολο της µετά την οριστική περάτωση του 
έργου και την πιστοποίησή του από τους αρµόδιους ΕΦ∆. 
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7.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των Επιχειρηµατικών Σχεδίων γίνεται µε 
τεχνική και οικονοµική πιστοποίηση οι οποίες διενεργούνται από τους 
Ενδιάµεσους Φορείς  µετά την ολοκλήρωση του Έργου και την κατάθεση από τον 
επενδυτή του τυποποιηµένου ∆ελτίου για την διενέργεια ελέγχου.  
Οι Ενδιάµεσοι Φορείς, για κάθε Επιχειρηµατικό Σχέδιο, τηρούν τον Φάκελό του, ο 
οποίος περιέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και παραστατικά. 

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

8.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Οι επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 
δράσης 7.3 του ΠΠ ΙΣΤΟΣ, θα ενηµερωθούν από τα Επιµελητήρια ∆ωδεκανήσου 
και Κυκλάδων  µε σχετική πρόσκληση, η οποία θα δηµοσιευθεί  µεταξύ άλλων και 
στον ηµερήσιο τύπο. Θα τηρηθούν όλοι οι κοινοτικοί κανόνες πληροφόρησης και 
δηµοσιότητας.  
Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή, θα δηµοσιευτεί δηλαδή άπαξ και θα ισχύει µέχρι 
την 6η Μαϊου 2005. Οι υποψήφιοι θα µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους 
οποτεδήποτε κρίνουν σκόπιµο µέχρι την ηµεροµηνία αυτή, µετά τη δηµοσίευση 
της προκήρυξης.  
Είναι προφανές, ότι ενέργειες  δηµοσιότητας της ∆ράσης θα πραγµατοποιούνται  
καθ’ όλη την διάρκεια εφαρµογής της. 
Τα έντυπα (Οδηγός Εφαρµογής του προγράµµατος και Έντυπο Υποβολής) θα 
διατίθενται από τα δύο Επιµελητήρια και θα βρίσκονται και σε ηλεκτρονική µορφή 
στις ιστοσελίδες: 
• Για το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου: www.ebed.gr  
• Για το Επιµελητήριο Κυκλάδων: www.cycladescc.gr  

8.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Οι Φάκελοι µε τους οποίους θα υποβάλουν τις προτάσεις τους οι υποψήφιοι 
επενδυτές, θα πρέπει να περιλαµβάνουν : 
      1. Έντυπο Υποβολής Πρότασης πλήρως συµπληρωµένο.  
Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που πρέπει να συµπληρωθούν από 
την επιχείρηση (ή την οµάδα συνεργαζόµενων), προκειµένου να παρουσιάσει την 
πρότασή της µε αναλυτικό, σαφή και τεκµηριωµένο τρόπο.  

2.     Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής (βλ. κεφ. 4) 

8.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Οι προτάσεις των επιχειρήσεων θα υποβάλλονται από το νόµιµο εκπρόσωπό τους σε 
δύο (2) αντίγραφα είτε ιδιοχείρως είτε µε συστηµένη επιστολή ή µε εταιρεία 
ταχυµεταφοράς  µέχρι 6/5/2005 στις ακόλουθες διευθύνσεις: 
Για προτάσεις επιχειρήσεων µε έδρα την ∆ωδεκάνησο στο Επιµελητήριο 
∆ωδεκάνησου, Γρηγ. Λαµπράκη 8 Ρόδος 85100, υπόψη κας Μαυριού Χρυσάνθης 
τηλ 2241044200 και κας. Σπανού Άννας 2241044201 fax 2241044240. 
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Για προτάσεις που αφορούν επιχειρήσεις µε έδρα τον Νοµό Κυκλάδων 
Επιµελητήριο Κυκλάδων, Αγ. Νικολάου 6 Ερµούπολη 84100 Σύρος, υπόψη κας. 
Ζαννή Χρυσούλας, τηλ. 2281082346 fax 2281086555 
Οι διευθύνσεις των ΕΦ∆ της δράσης 7.3 του ΠΠ ΙΣΤΟΣ είναι οι εξής : 
• ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ∆ΟΥ (∆ΕΤΑΠ) 

Γρηγ. Λαµπράκη 8, 85100, Ρόδος - τηλ. 22410 44280-3, fax. 2241044284, e-
mail: detap@detap.gr  

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ (ΕΤΑΠ) 
    Αγ. Νικολάου 6, 84100, Ερµούπολη, Σύρος - τηλ. 2281082346, fax. 2281086555,  
    e-mail: etap@cycladescc.gr   
 
∆ιαχειριστική Αρχή ΠΠ ΙΣΤΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 
Στοιχεία επικοινωνίας µε τη <<∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΠ ΙΣΤΟΣ >>  
Γρηγ. Λαµπράκη 8, Ρόδος, Τ.Κ. 85100 -  τηλ.: 2241044207-201 , fax: 2241-44240,  
e-mail: info@ebed.gr  
 

 
 

 

 
 
 

 


