
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π:      ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 ΜΟΝΑΔΑ Α2 
Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα 
Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου 
Τηλέφωνο :210-3307636 
Φαξ :210-3307644 

 
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Θέμα: Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς 

ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.).  

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98/2005). 

2. Το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 85/2004).  
3. Το Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 

211/2005). 
4. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 

τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 187/2004). 
5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ Α’ 267/2007), όπως αυτός τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 53/2010) και ισχύει, και ιδίως τις παρ.1 και 2 του άρθρου 17. 

6. Το Π.Δ. 186/2009 περί συγχώνευσης των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α’ 213/2009). 

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Α’ 213/2009). 

8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ Α’ 221/2010). 
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9. To Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ Α’ 170/2010) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων υποθέσεων, 
Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων». 

10. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α’ 147/2011) «Διάσπαση του ΥΠΕΣΑΗΔ στα Υπουργεία α) 
Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών 
Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 

11. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α’ 243/11.11.2011) περί διορισμού στη θέση του Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού του κ. Π. Γερουλάνου και στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας του κ. Σωκράτη Ξυνίδη. 

12. Την υπ’ αριθ. Υ13/24.11.2011 (ΦΕΚ Β’ 2740/25.11.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη». 

13. To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α ΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) 1783/1999 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 
31ης Ιουλίου 2006).  

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
1260/1999 Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης 
Ιουλίου 2006). 

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού 
1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 371 της 27ης Δεκεμβρίου 2006). 

17. Το διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του 
κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Επίσημη Εφημερίδα L 45 της 28ης 
Δεκεμβρίου 2006). 

18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(Επίσημη Εφημερίδα L 379 της 27ης Δεκεμβρίου 2006). 

19. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 1389/28.03.2007 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την 
έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας (ΕΣΠΑ). 

20. Την με αριθ. Ε (2007) 5338 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα», για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για 
τις οκτώ περιφέρειες της Ελλάδος (CCI2007GR161PΟ001). 

21. Την με αριθ. C (2007) 5443 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 5ης Νοεμβρίου 2007 
για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 
(CCI2007GR161PΟ006). 



22. Την με αριθ. C (2007) 5337 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 
για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη» 
(CCI2007GR161PΟ008). 

23. Την με αριθ. C (2007) 5332 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 26ης Οκτωβρίου 2007 
για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία - Στερεά 
Ελλάδα - Ήπειρος» (CCI2007GR16UPΟ001). 

24. Την με αριθ. C (2007) 5439 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. της 5ης Νοεμβρίου 2007 
για την έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου» (CCI2007GR16UPΟ002). 

25. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής 
προγραμμάτων ή τμημάτων τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους 
τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού 
τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α’ 77/1996). 

26. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & 
Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β΄540/2008), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.2009) και 
28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.2010) και ισχύει. 

27. Την υπ’ αριθ. 14225/27.03.2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων. 

28. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» για την κατηγορία πράξεων «Eναλλακτικός Τουρισμός» του θέματος 
προτεραιότητας «Ενίσχυση των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού».  

29. Την με ΑΠ ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/13.10.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, στην Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

30. Την υπ’ αριθ. 4226/1019Δ/14.04.2009 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την 
Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης 
Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και το ΠΔ. 98/1996», στον 
Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. 

31. Την υπ’ αριθ. 7195/1445/0020/15.10.2010 (ΦΕΚ Β’ 1690/2010) Κοινή Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Πολιτισμού 
Τουρισμού για την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τις κατηγορίες Πράξεων 
«Πράσινος Τουρισμός» και «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στην Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και Διαχείρισης Δράσεων Τομέα Τουρισμού και στον Ενδιάμεσο Φορέα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
(Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.).  

32. Την υπ’ αριθ. ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266 (ΦΕΚ Β’ 240/11-02-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
τροποποίησης της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 (ΦΕΚ Β’1620) με 
σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και την κατάργηση 
της υπ’αριθ.15903/29.7.2008 (ΦΕΚ 1635/Β/2008) Κ.Υ.Α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 4312/18.2.2009 (ΦΕΚ 
315/Β/20.2.2009) απόφαση. 

33. Την υπ’ αριθ. 3741/723/Α2/15-07-2011 έγκριση του Οδηγού της Πράξης «Εναλλακτικός 
Τουρισμός» από τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα. 

34. Την υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού 
και Τουρισμού με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 
προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013». 



35. Την ανάγκη επανάληψης της προκήρυξης της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία προέκυψε από το γεγονός του χαμηλού αριθμού προτάσεων 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προθεσμίας που προβλεπόταν στην υπ’ αριθ. 
ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με 
θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς 
ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013». 

36. Την ανάγκη τροποποίησης του Οδηγού της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, ως προέκυψε από αιτήματα ενδιαφερομένων και φορέων του 
τουρισμού λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της 
έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, γεγονός που συνδέεται άμεσα με το χαμηλό αριθμό 
υποβληθεισών προτάσεων. 

37. Την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής υλοποίησης της Πράξης. 
38. Το υπ’ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02.01/3888/14.12.2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οδηγού Εφαρμογής της 
Πράξης “Εναλλακτικός Τουρισμός”». 

39. Το υπ’ αριθ. 6426/1311/Α2/16-12-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με το οποίο 
εγκρίνεται ο νέος Οδηγός της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός». 

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ύψους € 20.000.000. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Εγκρίνουμε τη νέα προκήρυξη της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.), 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον τροποποιημένο 
Οδηγό της Πράξης, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της. 

2. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για την ένταξη έργων στην 
Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.), σύμφωνα με την 
παρούσα Πρόσκληση και τους αναλυτικούς όρους του συνημμένου Οδηγού της Πράξης. 

3. Η Πράξη αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος μέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών ή/και ειδικών μορφών τουρισμού. 

4. Η Πράξη χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€ 
20.000.000,00) Δημόσια Δαπάνη, από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράμματα: 
 

i. Ποσό € 13.645.616,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (οκτώ περιφέρειες του 
αμιγούς στόχου 1). 

ii. Ποσό € 938.490,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μακεδονίας - Θράκης» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). 

iii. Ποσό € 930.498,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μακεδονίας - Θράκης» ( Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας).  

iv. Ποσό € 1.789.031,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας). 

v. Ποσό € 1.618.456,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττικής».  



vi.  Ποσό € 1.077.909,00 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» ( Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου). 

 
Η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). 

5. Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν από μία (1) πρόταση υφιστάμενα Φυσικά ή 
Νομικά Πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ., όπως αυτοί αναφέρονται 
στον Οδηγό της πράξης και δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να επεκτείνουν τη 
δραστηριότητά τους, κάνοντας έναρξη και νέου επιλέξιμου Κ.Α.Δ. στην παροχή υπηρεσιών 
που αξιοποιούν τις εναλλακτικές ή/και ειδικές μορφές τουρισμού. 

6. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., καθώς και οι θυγατρικές τους. 

7. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική 
συμμετοχή) ανέρχεται στις €10.000,00 και ο μέγιστος στις €400.000,00. Το ποσοστό 
δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 50%. 

8. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 04/01/2012 έως και την 31/01/2012 
μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της 
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης 
δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. 

9. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου 
υποβολής, τα οποία αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται 
υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους 
εταίρους του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, καθώς 
και στα συνεργαζόμενα με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς 
Φορείς, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό παράρτημα του Οδηγού της 
Πράξης. 

10. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος 
υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης, η ένταξη των 
προτάσεων για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση 
έγκρισης του σχεδίου, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια περιλαμβάνονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα Οδηγό της 
Πράξης. 

11. Ο Οδηγός της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», το έντυπο υποβολής όπως και όλα 
τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω 
διαδικτυακούς τόπους: 
 

 του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.gr, 
www.visitgreece.gr), 

 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), 
 της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), 
 του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και  
 των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και των 

συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων. 
 

12. Με τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ’ 
αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με 
θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.yppo.gr/
http://www.espa.gr/


ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013» 

13. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 
ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με 
θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς 
ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013» δύνανται να υποβάλουν εκ νέου 
πρόταση, στο πλαίσιο της παρούσης και σύμφωνα με τους νέους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Οδηγό της Πράξης, ο οποίος επισυνάπτεται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Στην περίπτωση αυτή, με τη νέα 
υποβολή της πρότασης αυτομάτως ανακαλείται η προηγούμενη υποβολή. 

14. Όσοι εκ των ενδιαφερομένων έχουν υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 
ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/2371/09.08.2011 (ΦΕΚ 2037/Β/13.09.2011) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού με 
θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς 
ένταξη στην Πράξη ‘‘Εναλλακτικός Τουρισμός’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013» και δεν επιθυμούν να 
υποβάλουν εκ νέου πρόταση, ισχύει η ήδη υποβληθείσα πρόταση τους, προσαρμοζόμενη 
αυτόματα, ως προς τα ποσοστά χρηματοδότησης, όπως αυτά προβλέπονται στην 
παρούσα. 

15. Για τις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί ο 
φυσικός φάκελος υποψηφιότητας, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. 

16. Περίληψη της Πρόσκλησης αυτής να δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες: 
 

 ΕΘΝΟΣ 
 ΙΣΟΤΙΜΙΑ 
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 
17. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

18. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  
  
  
  

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ 


