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3. Σν Έληππν Αίηεζεο πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δχν αληίγξαθα ηφζν ζε ειεθηξνληθή, φζν θαη ζε έληππε

κνξθή. Η έληππε κνξθή ηεο Αίηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ππνγξακκέλε απφ ην λφκηκν ή εμνπζηνδνηεκέλν

εθπξφζσπν θαη λα θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ Δηθαηνχρνπ. 

Σα κεγάια ιεπθά πεδία έρνπλ πεξηνξηζκφ ζην κήθνο ηνπο γηα λα επηβεβαηψλεηαη φηη φινη νη αηηεηέο έρνπλ

ηνλ ίδην ρψξν γηα αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ. Ο ρψξνο απηφο είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηνπο

1000 ραξαθηήξεο αλά πεδίν. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ ππεξβαίλεη ην φξην απηφ δελ ζα εκθαλίδεηαη ζην

Έληππν Αίηεζεο θαη ζπλεπψο δε ζα ιακβάλεηαη ππ' φςε ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ.

Θα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ΜΟΝΟ ηα ιεπθά πεδία ηνπ Εληχπνπ. Γηα ηερληθνχο ιφγνπο θάπνηα απφ ηα

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

ζην επφκελν.

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ

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

Άξηζηνη Επξσπατθνί πξννξηζκνί - EDEN "Σνπξηζκφο  θαη Αλαδσνγφλεζε ησλ Φπζηθψλ Πξννξηζκψλ".

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

αθνινπζνχλ.

Γηα λα μεθηλήζεηε λα γξάθεηε ζε νπνηνδήπνηε πεδίν, θάλεηε δηπιφ "θιηθ" κε ην πνληίθη ζαο ζην πεδίν απηφ

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

"Alt+Enter"

Σεσνικέρ Οδηγίερ

Σν Έληππν Αίηεζεο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κφλν ζηελ Microsoft  Excel.

Σν παξφλ έγγξαθν είλαη πξνζηαηεπκέλν. Απαηηείηαη λα κελ αθαηξεζεί ε πποζηαζία ηος Δνηύπος Αίηηζηρ. 

Έληππα πνπ ππνβάιινληαη ρσξίο ηελ πξνζηαζία ζα ραξαθηεξίδνληαη σο ΑΚΤΡΑ θαη ζα εμαηξνχληαη απφ ηε

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.

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

απηά πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζπκπιεξσζεί ζε άιια ζεκεία ηνπ Εληχπνπ. Έρεη γίλεη πξφλνηα γηα

απηφκαηε εηζαγσγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζηα πεδία απηά.

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

λάθοςρ θα κηπύζζονηαι αςηόμαηα ΑΚΤΡΔ και θα εξαιπούνηαι από ηη διαδικαζία αξιολόγηζηρ.
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e-mail

ηοισεία Νόμιμος Δκππόζυπος 

Ονομαηεπώνςμο

 Ονομαζία Γικαιούσος

Ημεπομηνία Τποβολήρ (ηη/μμ/εεεε)

Επηβεβαηψλσ φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην 

παξφλ έληππν είλαη αιεζείο θαη αθξηβείο

Τπογπαθή Νόμιμος Δκπποζώπος

Φαξ

e-mail

θπαγίδα Γικαιούσος

Φαξ

Γιεύθςνζη Δπικοινυνίαρ

Σηλέθυνο

Γιεύθςνζη

Παπούζα Θέζη ζηον Οπγανιζμό

(ζημειώζηε με Υ ζε όηι ιζσύει)

Μοπθή Γικαιούσος

ΜΔΡΟ Α - ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ

ΑΡΥΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΑΡΥΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣ/Η

Απ. Απαζσολούμενος Πποζυπικού

Σηλέθυνο

Δπαπσία

Ιζηοζελίδα
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ΜΔΡΟ B - ΔΙΓΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

1.2. 

Υαπακηηπιζηικά Πποοπιζμού

1.1. Πεπιγπαθή Πποοπιζμού

Πεξηγξάςεηε ηνλ πξννξηζκφ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζεκείν ελδηαθέξνληνο γηα 

ηνλ δηαγσληζκφ "Σνπξηζκφο θαη Αλαδσνγφλεζε ησλ Φπζηθψλ Πξννξηζκψλ". Να γίλεη αλαθνξά ζην 

ρψξν/θηήξην/πξννξηζκφ ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο, ην νπνίν έρεη αλαδσνγνλεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπξηζηηθνχο 

ζθνπνχο θαη παξάιιεια ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο γηα ηελ επξχηεξε αλαδσνγφλεζε ηεο πεξηνρήο. Επηζπλάςηε 

νπηηθνανπζηηθφ ή έληππν πιηθφ ηνπ πξννξηζκνχ (π.ρ. θσηνγξαθίεο, ράξηεο, θιπ).

Δπιζκετιμόηηηα Πποοπιζμού

Καηαγξάςηε ζηνηρεία γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο, κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε αξηζκνχο επηζθεπηψλ γηα ηα 

έηε 2008, 2009 θαη 2010. Να παξνπζηαζηνχλ δεδνκέλα γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ζηα θαηαιχκαηα 

ηεο πεξηνρήο (φρη πεξηζζφηεξεο απφ 5 δηαλπθηεξεχζεηο θαηά κέζν φξν αλά επίζθεςε), ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ζε 

ρψξνπο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. κνπζεία, εθθιεζίεο), ηηο εθηηκήζεηο ηνπ επηθεθαιήο ηεο Σνπηθήο Αξρήο. Αλ δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαηαγξάςηε ηηο εθηηκήζεηο ζαο κε αηηηνιφγεζε απηήο.
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2 Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ

2.1. Ποιόηηηα και καηάζηαζη ηος πεπιβάλλονηορ

1.3. Πποζβαζιμόηηηα Πποοπιζμού

Α. Πεξηγξάςεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηνλ πξνηεηλφκελν πξννξηζκφ πξνζβάζηκν ζηνπο επηζθέπηεο (π.ρ. 

δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, νδηθφ δίθηπν, νδηθή ζήκαλζε, ιηκάλη, θιπ). Επίζεο, λα αλαθεξζεί αλ ππάξρνπλ πξνζβάζηκεο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ΑκΕΑ (ξάκπεο, εηδηθά δσκάηηα ζε μελνδνρεία, εηδηθφο ρψξνο WC, θιπ). Να επηζπλαθζεί 

νπηηθνανπζηηθφ ή / θαη έληππν πιηθφ, ην νπνίν λα απνδεηθλχεη ηα αλσηέξσ (θσηνγξαθίεο, video, θιπ).

Β. Να αλαθεξζεί, αλ ππάξρεη, θαηαρψξεζε ηνπ πξννξηζκνχ ζε ηζηνζειίδα ή ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, 

ψζηε λα κπνξεί ην θνηλφ λα πιεξνθνξείηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη κέζσ απηήο/απηψλ. Να θαηαγξαθνχλ νη ηζηνζειίδεο 

πνπ αλαθέξεηαη ν πξννξηζκφο. Επίζεο, λα γίλεη αλαθνξά αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνθξάηεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ (e-

booking) ζε θαηαιχκαηα ηεο πεξηνρήο.

5



Να αλαθέξεηε ηηο ελέξγεηεο/ πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ πξννξηζκνχ ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο (π.ρ. εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα, workshops, θεζηηβάι, δξάζεηο ελεκέξσζεο, θιπ). Να αλαθεξζνχλ 

αλ ππάξρνπλ εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή (π.ρ. δελδξνθχηεπζε, θαζάξηζκα απφ ζθνππίδηα, θιπ), θαζψο 

θαη Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθφξεζεο. Να επηζπλαθζνχλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ (π.ρ. 

θσηνγξαθίεο, αθίζεο, πξνζθιήζεηο, θιπ)

2.2. 

2.3. Δνέπγειερ για ηη διασείπιζη ηος πεπιβάλλονηορ

Να πεξηγξαθεί ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνηφηεηα εδάθνπο θαη πδάησλ, κε 

χπαξμε ζθπβαιιφηνπσλ, θιπ). Επίζεο, λα αλαθεξζεί αλ γίλεηαη ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΕ) (π.ρ. 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα), θαζψο θαη αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ζηελ πεξηνρή (π.ρ. εηδηθνί θάδνη 

αλαθχθισζεο). Να επηζπλαθζνχλ (αλ ππάξρνπλ) κεηξήζεηο πνπ λα δειψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ.

Δνέπγειερ για ηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ
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3. 

Να αλαθέξεηε θαηά πφζν ππάξρνπλ επαξθείο θαη θαζαξέο πγεηνλνκηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή. Να επηζπλαθζνχλ

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηα δεισκέλα θαη λα δνζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (ψξεο

εξγαζίαο ησλ θαζαξηζηψλ-απφ/κέρξη, πεξίνδνο εξγαζίαο-απφ/κέρξη κήλα, κέζνδνο θαη πξσηφθνιιν θαζαξηφηεηαο-

θαζαξηζκφο κεηά απφ θάζε ρξήζηε/κεηά απφ 3 ρξήζηεο, θιπ).

Αζθάλεια και Τγιεινή

3.1. 

Πεπίθαλτη και θπονηίδα ηυν επιζκεπηών3.2. 

Να αλαθέξεηε ηηο ελέξγεηεο/πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

Καηαγξάςηε, αλ ππάξρνπλ θαη ηεξνχληαη, ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ηα νπνία ζπκβαδίδνπλ κε ηα ηζρχνληα κέηξα

αζθάιεηαο απφ ελδερφκελνπο θηλδχλνπο ξχπαλζεο, αιιά θαη αλ ηεξνχληαη ηα φξηα αζθάιεηαο/δπλαηνηήησλ θαη

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Να αλαθεξζεί, επίζεο, αλ ππάξρεη επαξθή ζεκαηνδφηεζε ζηελ πεξηνρή. Να

επηζπλαθζνχλ θσηνγξαθίεο, κειέηεο ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ.

Τγειονομικέρ εγκαηαζηάζειρ και άλλερ ςπηπεζίερ
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Να αλαθέξεηε αλ παξέρνληαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζηελ πξνηεηλφκελε πεξηνρή. Επίζεο, λα αλαθεξζεί αλ ππάξρεη νκάδα 

δηάζσζεο, ππξνζβεζηηθή κνλάδα, ΕΜΑΚ, ππεξεζίεο πξνζηαζίαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ν θαηάιιεινο 

εμνπιηζκφο πξψησλ βνεζεηψλ. Να δνζνχλ αξηζκνί θαη εηδηθφηεηεο γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, θαζψο θαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (ψξεο εξγαζίαο-απφ/κέρξη, πεξίνδνο εξγαζίαο-απφ/κέρξη κήλα, επίπεδν πηπρίνπ, είδνο 

εμνπιηζκνχ, θιπ). Αλ δελ ππαξρνπλ νη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζηελ πεξηνρή, παξαθαιψ αλαθέξεηε ηηο πιεζηέζηεξεο 

πεξηνρέο πνπ ηηο δηαζέηνπλ.
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4

5 Πληποθόπηζη και ήμανζη

4.1. Γπαζηηπιόηηηερ και Φςσαγυγικοί Υώποι

Πεξηγξάςεηε εθδειψζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ ςπραγσγία ησλ επηζθεπηψλ ηνπ πξννξηζκνχ (π.ρ. παξαδνζηαθέο κνπζηθέο 

παξαζηάζεηο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, εθδειψζεηο γαζηξνλνκίαο, παξαδνζηαθέο ηέρλεο, ηνπηθά ήζε θαη έζηκα, 

εηθαζηηθέο ηέρλεο, ιανγξαθηθέο εθδειψζεηο, δξαζηεξηφηεηεο ππαίζξνπ, πεξίπαηνη, θιπ). Επηπιένλ, λα αλαθεξζεί ε 

χπαξμε αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ, κνλαζηεξηψλ, εθθιεζηψλ θιπ  θαζψο θαη ηνπηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ πεξηνρή, νη 

νπνίνη πξνσζνχλ ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά ή/θαη βηνινγηθά πξντφληα ηνπο. 

Γιαθέζιμερ ςπηπεζίερ για τςσαγυγικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Πεξηγξάςεηε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ πξννξηζκνχ (π.ρ. αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

εθπαίδεπζε θαη δηνξγάλσζε εηδηθψλ εξγαζηεξίσλ, πνδειαηηθέο δηαδξνκέο, δξφκνη ηνπ θξαζηνχ θαη θπζηθά κνλνπάηηα, 

θιπ). Επηπιένλ, λα αλαθεξζεί αλ ππάξρνπλ ζέαηξα, κνπζεία, θηλεκαηνγξάθνη, αζιεηηθά θέληξα, θέληξα λενιαίαο θαη 

άιινη ςπραγσγηθνί ρψξνη πνπ εληζρχνπλ ηηο επηινγέο ελφο επηζθέπηε ζηνλ πξννξηζκφ.

4.2. Φςσαγυγικέρ Δκδηλώζειρ και Πολιηιζμικά ζηοισεία πποοπιζμού
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6

6.2. Δπιπλέον Παποσέρ 

Να αλαθεξζεί αλ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο εξκελεπηηθψλ πηλαθίδσλ θαη άιισλ ζεκάλζεσλ ζηελ πεξηνρή, θαηαλνεηέο

γηα ηνλ επηζθέπηε (π.ρ. πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο, ράξηεο, έληππν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ζεκάλζεηο κε αλαθνξέο ζηελ

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο/θπζηθνχ πφξνπ, πηλαθίδεο ππεξεζηψλ, θιπ). 

Γιαθεζιμόηηηα και ποιόηηηα εγκαηαζηάζευν και ςπηπεζιών για ζηέγαζη

6.1. Τποδομέρ και καηαλύμαηα 

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

δηαηεξνχλ ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή παξάδνζε, αλ είλαη κηθξήο θιίκαθαο, αλ παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο

εμππεξέηεζεο κε αλαθνξά ζην δηαζέζηκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θιπ.

5.1. Πινακίδερ ήμανζηρ
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7

7.1. 

Γιαδικαζίερ ζςμμεηοσήρ

Δνεπγή ζςμμεηοσή και πποώθηζη ηος πποοπιζμού

Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνσζείηαη ν πξννξηζκφο (π.ρ. εθδειψζεηο, δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο). Να

αλαθεξζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη ελεξγά ν ηνπηθφο πιεζπζκφο ζηηο ζρεηηθέο εθδειψζεηο πνπ

δηνξγαλψλνληαη (αξηζκφο πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ). Να επηζπλαθζεί ζρεηηθφ πιηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη ηα

αλσηέξσ.

Αλαθέξεηε ηηο επηπιένλ παξνρέο πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο επηζθέπηεο (π.ρ. ειεχζεξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (wireless), 

δηαζεζηκφηεηα θξέζθνπ θαη θαζαξνχ λεξνχ, θιπ).
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8 Νομοθεζία - Πολεοδομία

7.2. Γςναηόηηηα αξιολόγηζηρ ηος πποοπιζμού από ηοςρ επιζκέπηερ

Να αλαθεξζεί ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο παξάδνζεο (εθφζνλ απηφ ππάξρεη). ε πεξηπηψζεηο 

"Δηαηεξεηέσλ" θηεξίσλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ δηθαηνινγεηηθά πνπ λα δειψλνπλ φηη έρνπλ ιεθζεί νη εζληθέο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο.  Να αλαθεξζνχλ ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ν Δηθαηνχρνο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ αλαδσνγνλεκέλνπ πξννξηζκνχ ζηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή ζηξαηεγηθή. 

Να αλαθέξεηε αλ ππάξρεη ζηνλ πξννξηζκφ δπλαηφηεηα ιήςεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο επηζθέπηεο (π.ρ. βηβιίν κε ζρφιηα

θαη πξνηάζεηο, θηηίν παξαπφλσλ, θιπ). Επίζεο, λα αλαθεξζνχλ αλ έρνπλ θαηαγξαθεί ηπρψλ παξάπνλα γηα ηελ πεξηνρή,

αλ έρνπλ γίλεη επκελή ζρφιηα, αλ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηνλ ηχπν, ζε άξζξα, ζε κειέηεο, θιπ. . Σέινο, λα αλαθεξζεί αλ

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πηζαλψλ παξαπφλσλ θαζψο θαη ν βαζκφο αληηκεηψπηζήο ηνπο.

Ιζσύοςζα Νομοθεζία ζε θέμαηα Πολεοδομίαρ8.1. 
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9

8.2. 

9.1. Οπγανυηική δομή ηος Γικαιούσος

Να πεξηγξαθεί ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Δηθαηνχρνπ. Να γίλεη αλαθνξά ζηε δηάξζξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηνρήο (Αθαδεκατθά πξνζφληα, 

Επαγγεικαηηθά/Εκπεηξηθά πξνζφληα). Να αλαθεξζνχλ επίζεο, ν αξηζκφο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ.

Δξυηεπική αιζθηηική ηος πεπιβάλλονηα σώπος

Να αλαθέξεηε αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξηνρέο γηα ηνπο πεδνχο, γηα πνδειαζία, πεξηνρέο πξνζβάζηκεο γηα ΑκΕΑ, 

πιαηείεο, θιπ. Επίζεο, λα δνζεί πεξηγξαθή ηνπ ραξαθηήξα ηεο αηζζεηηθήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

ηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά θηήξηα ζηελ πεξηνρή.  

Οπγάνυζη και Γιοίκηζη
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ςνεπγαζία Γικαιούσος με άλλερ απσέρ9.2. 

Πεξηγξάςεηε ηηο ππνδνκέο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Δηθαηνχρν, ψζηε λα δηαθξίλεηαη ε ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ (π.ρ. κφληκν αλζξψπηλν δπλακηθφ, πξνζφληα ππαιιήισλ, εμνπιηζκφο γξαθείσλ, ρξήζε 

ζχγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη, θιπ). Να επηζπλαθζεί έληππν ή/θαη ςεθηαθφ πιηθφ, ην 

νπνίν λα απνδεηθλχεη ηα αλσηέξσ.

Να αλαθεξζνχλ νη ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ν Δηθαηνχρνο κε άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο, Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο, νξγαλσκέλα ζχλνια, ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, μελνδνρεία, επαγγεικαηηθνί θνξείο, θ.α. γηα ζέκαηα 

Σνπξηζκνχ θαη Αλαδσνγφλλεζεο Φπζηθψλ Πξννξηζκψλ. Να δνζνχλ ζηνηρεία γηα ην βαζκφ ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί.

9.3. Πεπιγπαθή ηηρ διοικηηικήρ ικανόηηηαρ ηος πποοπιζμού
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