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6 Γηα λα μεθηλήζεηε λα γξάθεηε ζε νπνηνδήπνηε πεδίν, θάλεηε δηπιό "θιηθ" κε ην πνληίθη ζαο ζην πεδίν απηό

θαη γξάςεηε θαλνληθά. Αλ ζέιεηε εληόο νπνηνπδήπνηε πεδίνπ λα ζπλερίζεηε ζε λέα γξακκή παηήζηε

"Alt+Enter"

Σεσνικέρ Οδηγίερ

Σν Έληππν Αίηεζεο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κόλν ζηελ Microsoft  Excel.

Σν παξόλ έγγξαθν είλαη πξνζηαηεπκέλν. Απαηηείηαη λα κελ αθαηξεζεί ε πποζηαζία ηος Ενηύπος Αίηηζηρ. 

Έληππα πνπ ππνβάιινληαη ρσξίο ηελ πξνζηαζία ζα ραξαθηεξίδνληαη σο ΑΚΤΡΑ θαη ζα εμαηξνύληαη από ηε

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο.

Θα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ΜΟΝΟ ηα ιεπθά πεδία ηνπ Δληύπνπ. Γηα ηερληθνύο ιόγνπο θάπνηα από ηα

ιεπθά πεδία έρνπλ ρσξηζηεί ζε 2 ή θαη 3 μερσξηζηά ππνπεδία. Αθνύ ζπκπιεξσζεί ην ππνπεδίν ζπλερίζηε

ζην επόκελν.

Σα ρξσκαηηζκέλα πεδία είλαη θιεηδσκέλα θαη δεν είναι δςναηή η ζςμπλήπυζή ηοςρ. Κάπνηα από ηα πεδία

απηά πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζπκπιεξσζεί ζε άιια ζεκεία ηνπ Δληύπνπ. Έρεη γίλεη πξόλνηα γηα

απηόκαηε εηζαγσγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ ζηα πεδία απηά.

Αιηήζειρ, οι οποίερ ςποβάλλονηαι ζε Ένηςπα Αίηηζηρ πος πεπιέσοςν αζςμπλήπυηα πεδία ή μηνύμαηα

λάθοςρ θα κηπύζζονηαι αςηόμαηα ΑΚΤΡΕ και θα εξαιπούνηαι από ηη διαδικαζία αξιολόγηζηρ.

Σα κεγάια ιεπθά πεδία έρνπλ πεξηνξηζκό ζην κήθνο ηνπο γηα λα επηβεβαηώλεηαη όηη όινη νη αηηεηέο έρνπλ

ηνλ ίδην ρώξν γηα αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ηνπο ζρεδίνπ. Ο ρώξνο απηόο είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηνπο

1000 ραξαθηήξεο αλά πεδίν. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ ππεξβαίλεη ην όξην απηό δελ ζα εκθαλίδεηαη ζην

Έληππν Αίηεζεο θαη ζπλεπώο δε ζα ιακβάλεηαη ππ' όςε ζηελ αμηνιόγεζή ηνπ.

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ

1. Σν Έληππν Αίηεζεο απνηειεί ην έγγξαθν πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί γηα ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκό:

Άξηζηνη Δπξσπατθνί πξννξηζκνί - EDEN "Σνπξηζκόο Τγξνύ ηνηρείνπ".

2. Γηα ηελ νινθιεξσκέλε ζπκπιήξσζε ηνπ Δληύπνπ, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπζείηε ηηο Σερληθέο Οδεγίεο πνπ

αθνινπζνύλ.

3. Σν Έληππν Αίηεζεο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δύν αληίγξαθα ηόζν ζε ειεθηξνληθή, όζν θαη ζε έληππε κνξθή.

Η έληππε κνξθή ηεο Αίηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ππνγξακκέλε από ην λόκηκν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν

θαη λα θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ Γηθαηνύρνπ. 

2



ΑΡΥΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ

ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΑΡΥΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣ/Η

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΤ

Μοπθή Δικαιούσος

ΜΕΡΟ Α - 

(ζημειώζηε με Υ ζε όηι ιζσύει)

Απ. Απαζσολούμενος Πποζυπικού

Φαξ

Επαπσία

Σηλέθυνο

Διεύθςνζη

Ιζηοζελίδα

Σηλέθυνο

Παπούζα Θέζη ζηον Οπγανιζμό

ηοισεία Νόμιμος Εκππόζυπος 

Ονομαηεπώνςμο

 Ονομαζία Δικαιούσος

Ημεπομηνία Τποβολήρ (ηη/μμ/εεεε)

Δπηβεβαηώλσ όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην 

παξόλ έληππν είλαη αιεζείο θαη αθξηβείο

Τπογπαθή Νόμιμος Εκπποζώπος

Φαξ

e-mail

Διεύθςνζη Επικοινυνίαρ

e-mail

θπαγίδα Δικαιούσος
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ΜΕΡΟ B - ΕΙΔΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Υαπακηηπιζηικά Πποοπιζμού

1.1. Πεπιγπαθή Πποοπιζμού

Πεξηγξάςεηε ηνλ πξννξηζκό θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ζεκείν ελδηαθέξνληνο γηα 

ηνλ Σνπξηζκό Τγξνύ ηνηρείνπ. Να γίλεη αλαθνξά ζην πγξό ζηνηρείν πνπ ππάξρεη εληόο ησλ θνηλνηηθώλ ή δεκνηηθώλ 

νξίσλ ηεο πεξηνρήο (π.ρ. Θάιαζζα, πδαηνθξάθηεο, ιίκλε, πνηάκη, πδξνπάξθν, ηακαηηθά ινπηξά ή λεξό, ηρζπνηξνθείν 

ζαιάζζηνπ ή θξέζθνπ λεξνύ, νπνηαδήπνηε άιιε έλπδξε, πδαηηθή ή ελάιηα πεγή ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο). 

Δπηζπλάςηε νπηηθνανπζηηθό ή έληππν πιηθό ηνπ πξννξηζκνύ (π.ρ. θσηνγξαθίεο, ράξηεο, θιπ).

1.2. Επιζκετιμόηηηα Πποοπιζμού

Καηαγξάςηε ζηνηρεία γηα ηελ επηζθεςηκόηεηα ηεο πεξηνρήο, κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε αξηζκνύο επηζθεπηώλ γηα ηα 

έηε 2007, 2008 θαη 2009. Να παξνπζηαζηνύλ δεδνκέλα γηα ηνλ αξηζκό ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ζηα θαηαιύκαηα ηεο 

πεξηνρήο, ηνλ αξηζκό ησλ επηζθεπηώλ ζε ρώξνπο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. κνπζεία, εθθιεζίεο), ηηο εθηηκήζεηο ηνπ επηθεθαιήο 

ηεο Σνπηθήο Αξρήο. Αλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαηαγξάςηε ηηο εθηηκήζεηο ζαο κε αηηηνιόγεζε 

απηήο.
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1.3. Πποζβαζιμόηηηα Πποοπιζμού

Α. Πεξηγξάςεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνύλ ηνλ πξνηεηλόκελν πξννξηζκό πξνζβάζηκν ζηνπο επηζθέπηεο (π.ρ. 

δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο, νδηθό δίθηπν, νδηθή ζήκαλζε, αγθπξνβόιη, απνβάζξεο, ιηκάλη, καξίλα, κνλνπάηη, θιπ). Δπίζεο, 

λα αλαθεξζεί αλ ππάξρνπλ πξνζβάζηκεο εγθαηαζηάζεηο γηα ΑκΔΑ (ξάκπεο, εηδηθά ζαιάζζηα ηξνρνθαζίζκαηα, εηδηθά 

δσκάηηα ζε μελνδνρεία, εηδηθόο ρώξνο WC, θιπ). Να επηζπλαθζεί νπηηθνανπζηηθό ή / θαη έληππν πιηθό, ην νπνίν λα 

απνδεηθλύεη ηα αλσηέξσ (θσηνγξαθίεο, video, θιπ).

Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ

2.1. 

Β. Να αλαθεξζεί, αλ ππάξρεη, θαηαρώξεζε ηνπ πξννξηζκνύ ζε ηζηνζειίδα ή ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, 

ώζηε λα κπνξεί ην θνηλό λα πιεξνθνξείηαη θαη λα ελεκεξώλεηαη κέζσ απηήο/απηώλ. Να θαηαγξαθνύλ νη ηζηνζειίδεο 

πνπ αλαθέξεηαη ν πξννξηζκόο. Δπίζεο, λα γίλεη αλαθνξά αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα πξνθξάηεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ (e-

booking) ζε θαηαιύκαηα ηεο πεξηνρήο.

Ποιόηηηα και καηάζηαζη ηος πεπιβάλλονηορ
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2.2. Ενέπγειερ για ηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ

2.3. Ενέπγειερ για ηη διασείπιζη ηος πεπιβάλλονηορ

Να αλαθέξεηε ηηο ελέξγεηεο/ πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ πξννξηζκνύ ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο (π.ρ. εθδειώζεηο, ζεκηλάξηα, θεζηηβάι, δξάζεηο ελεκέξσζεο, θιπ). Να αλαθεξζνύλ αλ ππάξρνπλ 

εζεινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πεξηνρή (π.ρ. δελδξνθύηεπζε, θαζάξηζκα αθηνγξακκήο από ζθνππίδηα, θιπ), θαζώο 

θαη Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθόξεζεο. Να επηζπλαθζνύλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηα αλσηέξσ (π.ρ. 

θσηνγξαθίεο, αθίζεο, πξνζθιήζεηο, θιπ)

Να πεξηγξαθεί ε πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. θπζηθό πεξηβάιινλ, πνηόηεηα εδάθνπο θαη πδάησλ, 

θιπ). Δπίζεο, λα αλαθεξζεί αλ ππάξρεη Γαιάδηα εκαία ζηελ πεξίπησζε αικπξνύ λεξνύ θαη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηεο 

(π.ρ. αθαίξεζε ζεκαίαο όηαλ δελ πιεξεί ηα πξόηππα), ελώ ζηελ πεξίπησζε γιπθνύ λεξνύ λα αλαθεξζεί ζε πνηα 

θαηεγνξία αλήθεη ζύκθσλα κε ηνπο Υάξηεο ηεο Οηθνινγηθήο θαη Υεκηθήο Καηάζηαζεο ησλ Τδάησλ (Σκήκα Τδάησλ, 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο), αλ εθαξκόδνληαη νη Δπξσπατθέο Οδεγίεο γηα ηελ πνηόηεηα 

θαη ηε ξύπαλζε ησλ πδάησλ, θιπ.. Να επηζπλαθζνύλ (αλ ππάξρνπλ) κεηξήζεηο πνπ λα δειώλνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ.
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3. 

Τγειονομικέρ εγκαηαζηάζειρ και άλλερ ςπηπεζίερ3.1. 

Να αλαθέξεηε ηηο ελέξγεηεο/πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνύλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηαγξάςηε, αλ

ππάξρνπλ θαη ηεξνύληαη, ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ηα νπνία ζπκβαδίδνπλ κε ηα ηζρύνληα κέηξα αζθάιεηαο από ηνπο

θηλδύλνπο ξύπαλζεο (ζηε ζάιαζζα, αθηνγξακκή, πνηάκη, ιίκλε, θιπ), αιιά θαη αλ ηεξνύληαη ηα όξηα

αζθάιεηαο/δπλαηνηήησλ θαη θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηεο πεξηνρήο. Να αλαθεξζεί, επίζεο, αλ ππάξρεη επαξθή

ζεκαηνδόηεζε ζηελ πεξηνρή. Να επηζπλαθζνύλ θσηνγξαθίεο, κειέηεο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα

απνδεηθλύνπλ ηα αλσηέξσ.

Αζθάλεια και Τγιεινή

Πεπίθαλτη και θπονηίδα ηυν επιζκεπηών3.2. 

Να αλαθέξεηε θαηά πόζν ππάξρνπλ επαξθείο θαη θαζαξέο πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή. Να επηζπλαθζνύλ

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηα δεισκέλα θαη λα δνζνύλ όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (ώξεο

εξγαζίαο ησλ θαζαξηζηώλ-από/κέρξη, πεξίνδνο εξγαζίαο-από/κέρξη κήλα, κέζνδνο θαη πξσηόθνιιν θαζαξηόηεηαο-

θαζαξηζκόο κεηά από θάζε ρξήζηε/κεηά από 3 ρξήζηεο, θιπ). Δπίζεο, λα αλαθεξζεί αλ δηαηίζεληαη αγθπξνβόιηα,

λεσιθεία θαη γεληθόηεξεο ππεξεζίεο γηα ηα ζθάθε, ηηο βάξθεο θαη ηηο άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πεξηνρή πνπ

ζρεηίδνληαη κε ην πγξό ζηνηρείν.
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Να αλαθέξεηε αλ παξέρνληαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηελ πξνηεηλόκελε πεξηνρή. Δπίζεο, λα αλαθεξζεί αλ ππάξρεη νκάδα 

δηάζσζεο, ππξνζβεζηηθό ηκήκα, εζεινληέο, λαπαγνζώζηεο, θαζώο θαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκόο πξώησλ βνεζεηώλ. Να 

δνζνύλ αξηζκνί θαη εηδηθόηεηεο γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, θαζώο θαη όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (ώξεο 

εξγαζίαο-από/κέρξη, πεξίνδνο εξγαζίαο-από/κέρξη κήλα, επίπεδν πηπρίνπ, είδνο εμνπιηζκνύ, θιπ). 
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4.1. 

Διαθέζιμερ ςπηπεζίερ για τςσαγυγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ζσεηικέρ με ηο νεπό

Πεξηγξάςεηε δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ πξννξηζκνύ (π.ρ. αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο εληόο θαη εθηόο λεξνύ, εθπαίδεπζε θαη δηνξγάλσζε εηδηθώλ εξγαζηεξίσλ, θιπ).

4.2. Τποδομέρ και Εξοπλιζμόρ

Πεξηγξάςεηε αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο παξάθηηεο, παξόρζηεο, παξαιίκληεο θαη ππνζαιάζζηεο ππνδνκέο (καξίλεο, 

ηζηηνπιντθά θαηαιύκαηα, λαπάγηα, πδάηηλα πάξθα, παξαηεξεηήξην πνπιηώλ, δηακνξθσκέλνο ρώξνο γηα πηθ-ληθ, 

παγθάθηα, θιπ). Δπίζεο, λα αλαθέξεηε αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζθάθε αλαςπρήο θαη ππνβξύρηα ζθάθε. Να επηζπλαθζεί 

έληππν θαη νπηηθνανπζηηθό πιηθό γηα ηα αλσηέξσ.

Δπαζηηπιόηηηερ και Εκδηλώζειρ
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Διαθεζιμόηηηα για επιπλέον δπαζηηπιόηηηερ ζηον πποοπιζμό

Πληποθόπηζη και ήμανζη

5.1. Πεπιγπαθή Δπαζηηπιοηήηυν

Να αλαθεξζεί ε ύπαξμε Ναπηηθώλ Μνπζείσλ, Μνπζείσλ πδξόβηαο δσήο θαη δξαζηεξηόηεηαο, αξραηνινγηθώλ

κλεκείσλ, κνλαζηεξηώλ, εθθιεζηώλ θιπ πνπ εληζρύνπλ ηελ ςπραγσγία ησλ επηζθεπηώλ. Δπίζεο, λα αλαθέξεηε αλ

ππάξρνπλ ηνπηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζηελ πεξηνρή θαη θαηά πόζν πξνσζνύληαη ηα ηνπηθά λαπηηθά παξαδνζηαθά ή/θαη πδξν-

βηνινγηθά πξντόληα ηνπο.

Πεξηγξάςεηε δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο πνπ εληζρύνπλ ηελ ςπραγσγία ησλ επηζθεπηώλ ηνπ πξννξηζκνύ (π.ρ. 

πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, εθδειώζεηο γαζηξνλνκίαο, παξαδνζηαθέο ηέρλεο, ηνπηθά ήζε θαη έζηκα, εηθαζηηθέο ηέρλεο, 

ιανγξαθηθέο εθδειώζεηο ζρεηηθέο κε ην πγξό ζηνηρείν, δξαζηεξηόηεηεο ππαίζξνπ, ζαιάζζηνη πεξίπαηνη, θιπ). 

5.2. Πολιηιζμικά ζηοισεία πποοπιζμού

6.1. Πινακίδερ ήμανζηρ 10
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Αλαθέξεηε ηηο επηπιένλ παξνρέο πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο επηζθέπηεο (π.ρ. ειεύζεξε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν (wireless), 

δηαζεζηκόηεηα θξέζθνπ θαη θαζαξνύ λεξνύ, θιπ).

7.1. Τποδομέρ και καηαλύμαηα 

Διαθεζιμόηηηα και ποιόηηηα εγκαηαζηάζευν και ςπηπεζιών για ζηέγαζη

Πεξηγξάςεηε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο ππνδνκέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα θηινμελία ησλ επηζθεπηώλ. Να αλαθεξζεί αλ

δηαηεξνύλ ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή παξάδνζε, αλ είλαη ελάιηεο ή έλπδξεο ππνδνκέο, αλ είλαη κηθξήο θιίκαθαο

παξάιηεο, αλ παξέρνπλ πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, κε αλαθνξά ζην δηαζέζηκν εμεηδηθεπκέλν

πξνζσπηθό, αλ θάλνπλ ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, θιπ.

7.2. Επιπλέον Παποσέρ 

Να αλαθεξζεί αλ ππάξρεη επαξθήο αξηζκόο εξκελεπηηθώλ πηλαθίδσλ θαη άιισλ ζεκάλζεσλ ζηελ πεξηνρή, θαηαλνεηέο

γηα ηνλ επηζθέπηε (π.ρ. πηλαθίδεο θαηεύζπλζεο, ράξηεο, έληππν πιεξνθνξηαθό πιηθό, ζεκάλζεηο κε αλαθνξέο ζηελ

ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ην θαζεζηώο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο/θπζηθνύ πόξνπ, πηλαθίδεο ππεξεζηώλ, θιπ). 
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Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνσζείηαη ν πξννξηζκόο (π.ρ. εθδειώζεηο, δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο). Να

αλαθεξζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ελεξγά ν ηνπηθόο πιεζπζκόο ζηηο ζρεηηθέο εθδειώζεηο πνπ

δηνξγαλώλνληαη (αξηζκόο πξσηνβνπιηώλ θαη ελεξγεηώλ). Να επηζπλαθζεί ζρεηηθό πιηθό πνπ λα απνδεηθλύεη ηα

αλσηέξσ.

8.1. Ενεπγή ζςμμεηοσή και πποώθηζη ηος πποοπιζμού

Διαδικαζίερ ζςμμεηοσήρ
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Δςναηόηηηα αξιολόγηζηρ ηος πποοπιζμού από ηοςρ επιζκέπηερ

Να αλαθεξζεί ην θαζεζηώο παξνρήο πξνζηαζίαο ηεο αθηνγξακκήο, ηεο όρζεο ηνπ πνηακνύ, ηεο ιίκλεο (εθόζνλ απηό 

ππάξρεη) θαζώο θαη ε ζαιάζζηα παξάθηηα/παξόρζηα/παξαιίκληα πνιηηηθή  πνπ έρεη πηνζεηεζεί (π.ρ. πλζήθε RAMSAR, 

δίθηπν NATURA2000, ύκβαζε ηεο Βέξλεο, θιπ). Να αλαθεξζνύλ κέηξα πνπ ιακβάλεη ν Γηθαηνύρνο γηα ηελ ηήξεζε 

ηεο Ννκνζεζίαο. (π.ρ. Αξηζκόο Δπηζεσξεηώλ Παξαιίαο, επηζεώξεζε από αξκόδηνπο ζε πνηάκηα, ιίκλεο, κήλεο θαη 

σξάξην εξγαζίαο, Ηιεθηξνληθά κέζα παξαθνινύζεζεο, θ.α.)

Να αλαθέξεηε αλ ππάξρεη ζηνλ πξννξηζκό δπλαηόηεηα ιήςεο πιεξνθνξηώλ από ηνπο επηζθέπηεο (π.ρ. βηβιίν κε ζρόιηα

θαη πξνηάζεηο, θηηίν παξαπόλσλ, θιπ). Δπίζεο, λα αλαθεξζνύλ αλ έρνπλ θαηαγξαθεί ηπρώλ παξάπνλα γηα ηελ πεξηνρή,

αλ έρνπλ γίλεη επκελή ζρόιηα, αλ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηνλ ηύπν, ζε άξζξα, ζε κειέηεο, θιπ. 

Ιζσύοςζα Νομοθεζία

8.2. 

Νομοθεζία - Πολεοδομία

9.1. 
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9.2. Εξυηεπική αιζθηηική ηος πεπιβάλλονηα σώπος

Να αλαθέξεηε αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξηνρέο γηα ηνπο πεδνύο, γηα πνδειαζία, θιπ. Δπίζεο, λα αλαθεξζεί ε 

δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ή ύπαξμεο δεκόζηαο πιαηείαο ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, θαζώο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα δεκόζηα θαη ηδησηηθά θηήξηα ζηελ πεξηνρή.  

Οπγάνυζη και Διοίκηζη

10.1. Οπγανυηική δομή ηος Δικαιούσος

Να πεξηγξαθεί ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Γηθαηνύρνπ. Να γίλεη αλαθνξά ζηε δηάξζξσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ην ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ ηεο πξνηεηλόκελεο πεξηνρήο (Αθαδεκατθά πξνζόληα, 

Δπαγγεικαηηθά/Δκπεηξηθά πξνζόληα). Να αλαθεξζνύλ επίζεο, ν αξηζκόο ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ εμσηεξηθώλ 

ζπλεξγαηώλ.
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10.2. 

10.3. Πεπιγπαθή ηηρ διοικηηικήρ ικανόηηηαρ ηος πποοπιζμού

Πεξηγξάςεηε ηηο ππνδνκέο θαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Γηθαηνύρν, ώζηε λα δηαθξίλεηαη ε ηθαλόηεηα 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ (π.ρ. κόληκν αλζξώπηλν δπλακηθό, πξνζόληα ππαιιήισλ, εμνπιηζκόο γξαθείσλ, ρξήζε 

ζύγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πόξνη, θιπ). Να επηζπλαθζεί έληππν ή/θαη ςεθηαθό πιηθό, ην 

νπνίν λα απνδεηθλύεη ηα αλσηέξσ.

Να αλαθεξζνύλ νη ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη αλαπηύμεη ν Γηθαηνύρνο κε άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο, Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλώζεηο, νξγαλσκέλα ζύλνια, ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο, μελνδνρεία, επαγγεικαηηθνί θνξείο, θ.α. γηα ζέκαηα 

Σνπξηζκνύ Τγξνύ ηνηρείνπ. Να δνζνύλ ζηνηρεία γηα ην βαζκό ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί.

ςνεπγαζία Δικαιούσος με άλλερ απσέρ
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