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ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

Τη διάταξη του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και
Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από
την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201).
Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
Το π.δ. 123/2016 (Α΄208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
Το π.δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».
Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Το π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
Την υπ’ αριθμ. 91589/4.9.2018 (Β’ 3814) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη.
Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).
To π.δ. 95/1996 (Α’ 76) «Οργανισμός του Τ.Π. και Δανείων».
Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Τ.Π. και Δανείων,
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄113), την υπ΄
αριθ. 34/13-1-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ΄αρ.
3427/22-12-2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα
στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του
Ταμείου» (Β΄ 55) και την υπ΄ αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν.
3965/2011.
Την υπ’ αριθμ. 13022/19-04-2018 (Β’ 1377) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης
Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και
αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και
δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος
των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το
ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος».
Την υπ’ αριθμ. 44173/24-08-2018 (B’ 3656) 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13022/1904-2018 (Β’ 1377) κοινής απόφασης.
Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»] –
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας ΦΟΣΔΑ –
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).
Τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4355/2015 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που
έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους και άλλες διατάξεις»
Την με αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΣΩΣΤΑΝ/1185/4.10.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Υποέργα αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών σε
συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων»
Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ. 26804 (ΦΕΚ Β 1427/16-06-2011): Νέο
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών
μελετών με απονομή βραβείων.
Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) .
Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης 2016/C 262/01
(ΕΕ C262, 19.07.2016, σελ.1).
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ'
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L187 26.06.2014, σελ.1), όπως
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου
2017 (ΕΕ L156, 20.06.2017, σελ.1).
Την γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, ΓΝ 050/2018
αριθμ.πρωτ.00291/10.10.2018.
ΚΑΛΕΙ

τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση και αποκατάσταση
Δημοτικών κτιρίων».
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας για την αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για
διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου.
Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν:
Ομάδα Α1
Την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που
περιλαμβάνει την ανακατασκευή, στατική ενίσχυση, αποκατάσταση, ανακαίνιση και αναστύλωσή
τους.
Αφορά αποκλειστικά :
σε πράξεις οι οποίες έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί θετικά, αλλά ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ενταχθεί
για διαχειριστικούς λόγους, στο πλαίσιο της πρόσκλησης
1474/28.4.2016 με τίτλο
«Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού
για την αξιοποίηση του δημόσιου
τουριστικού κεφαλαίου» του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Δράση 14.6IV.33.33.2.
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Ομάδα Α2
Την επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών δημοτικών κτιρίων, άνω των 100 τ.μ. που
βρίσκονται εντός οικισμού. Ως εμβληματικά κτίρια ορίζονται τα κτίρια με «ταυτότητα» ή
συμβολικό χαρακτήρα που αποτελούν για κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο. Είναι κτίρια με
ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό ενδιαφέρον, με αρχιτεκτονική μοναδικότητα ή
πρωτοπόρο σχεδιασμό. Σχετίζονται με την κοινωνική ιστορία των πόλεων και έχουν συμβάλει ή
επιδράσει, ως σημεία αναφοράς στην δημιουργία ή την καθιέρωση της «ταυτότητας» της πόλης.
Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις σε ανενεργά κτίρια ή κτίρια που ένα μικρό ποσοστό
τους (έως 20%) έχει υφιστάμενη χρήση και με την παρέμβαση θα αποκτήσει χρήση το
σύνολο της επιφάνειάς τους.
Χρηματοδοτούνται έργα που αφορούν ολόκληρα κτίρια και όχι οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Η παρέμβαση πρέπει να αφορά σε συνολική δομημένη επιφάνεια άνω των εκατό
τετραγωνικών μέτρων (100 τ.μ.) και να βρίσκεται εντός οικισμού.
Για τη χρήση που θα επιλεγεί πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία του κτιρίου
τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες το χρόνο.
Πρέπει να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου για την προβλεπόμενη
χρήση, μετά από την αποπεράτωση του έργου.
Η παρέμβαση σε υφιστάμενα κτίρια πρέπει να αφορά εργασίες αποκατάστασης,
ανακατασκευής, στατικής ενίσχυσης, ανακαίνισης και αναστύλωσης. Δεν
χρηματοδοτείται ο κινητός εξοπλισμός των παραπάνω κτιρίων.
Σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο
απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η θετική γνωμοδότηση από το οικείο
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
Σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο
μνημείο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού (άρθρο 11 του ν.4355/2015).
Σε περίπτωση που η τελική χρήση του κτιρίου αφορά σε αθλητική εγκατάσταση,
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη ύπαρξη εντός δημοτικής ενότητας άλλου κτιρίου
ίδιας χρήσης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Δήμος δύναται, να υποβάλλει πρόταση για κτιριακό
απόθεμα, το οποίο μετά την προτεινόμενη παρέμβαση να οδηγεί σε ένα ενιαίο
αποτέλεσμα (συνέργεια δομών).
Τα προς επανάχρηση κτίρια, μπορεί να είναι ενδεικτικά:
- Πολιτιστικά κέντρα
- Στεγασμένες Στοές
- Αποθήκες
- Δημοτικά Λουτρά
- Δημοτικά σφαγεία
- Κολυμβητήρια
- Άλλα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας
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Ομάδα Β
Την κατασκευή – ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή/και επέκταση υφιστάμενων.
Η κατασκευή – ανέγερση αφορά τους Δήμους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητο
δημαρχιακό κτίριο στην έδρα του Δήμου ή σε απόσταση μικρότερη των 20km από
αυτή. Ο περιορισμός της χιλιομετρικής απόστασης δεν αφορά στους ορεινούς Δήμους
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» (ν. 4555/2018) στα
άρθρα 2 και 3, όπως αυτά συμπληρώνουν το άρθρο 2 του ν.3852/2010.
Η επέκταση αφορά σε ιδιόκτητα δημαρχιακά κτίρια τα οποία δεν επαρκούν για την
πλήρη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.
Η τεκμηρίωση ανάγκης της ανέγερσης νέων / επέκτασης δημαρχείων πρέπει να
αποδεικνύεται από χρηματοοικονομική ανάλυση / μελέτη σκοπιμότητας από την οποία να
προκύπτει η οικονομική ωφέλεια του Δήμου από την υλοποίηση της συγκεκριμένης
δράσης με βάση τα στοιχεία του εγκεκριμένου Οργανισμού (Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας) και της υφιστάμενης στελέχωσης του Δήμου.
Ομάδα Γ
Την ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά λύκεια
(ΕΠΑΛ)) και ειδικών σχολείων.
Σκοπός της δράσης είναι η εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων ιδιόκτητων χώρων και
συνθηκών ασφαλούς παραμονής των χρηστών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων για την
αντιμετώπιση του προβλήματος των ποιοτικών και ποσοτικών ελλείψεων κατά τη διάρκεια
της προσχολικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και την πρόληψη διαρροών από την
εκπαιδευτική διαδικασία ως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα έργα αφορούν στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο των σχολικών μονάδων.
Επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι Δήμοι με διαπιστωμένη ανάγκη κτιριακών σχολικών
υποδομών (είτε λόγω έλλειψης είτε λόγω χρήσης μισθωμένων ακινήτων, που να
αποδεικνύεται με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, σε συμφωνία με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
Τα προτεινόμενα σχολικά κτίρια πρέπει να διαθέτουν Έγκριση Σκοπιμότητας και Σύμφωνη
Γνώμη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (επί ποινή αποκλεισμού).
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 320.000.000 ευρώ (€).
Αναλυτικά ανά ομάδα :
ΟΜΑΔΑ Α1: 15.000.000€
ΟΜΑΔΑ Α2: 135.000.000€
ΟΜΑΔΑ Β: 50.000.000€
ΟΜΑΔΑ Γ: 120.000.000€
Ο ως άνω διαθέσιμος συνολικός προϋπολογισμός δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν σχετικής
τροποποίησης της παρούσας πρόσκλησης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται
να ανακατανέμονται οι προϋπολογισμοί των ανωτέρω Ομάδων, εφόσον κάποια Ομάδα δεν
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εξαντλήσει το διαθέσιμο ποσό, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τον συνολικό προϋπολογισμό της
πρόσκλησης.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 με δυνατότητα παράτασης.
4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κάθε Δήμος έχει δικαίωμα να υποβάλει συνολικά - έως δύο (2) Αιτήσεις χρηματοδότησης,
που δεν θα αφορούν στην ίδια ομάδα. Κάθε Αίτηση θα αφορά σε ένα (1) κύριο υποέργο.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων
ορίζεται η ημερομηνία της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα.
Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση
από άλλα Προγράμματα. Επιπλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα
και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα
κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι το παρόν
Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών,
Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων
αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Για την Ομάδα Α2 ειδικά δύναται σε κάθε αίτηση χρηματοδότησης να περιέχονται δύο
κύρια υποέργα εφόσον πρόκειται για συνέργεια δομών.
Για την Ομάδα Α2 η κάθε αίτηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2.500.000 € (προ ΦΠΑ).
Για τις Ομάδες Β και Γ, η κάθε Αίτηση έχει ελάχιστο προϋπολογισμό κύριου υποέργου
200.000 € (προ ΦΠΑ).
Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το μέγιστο επιλέξιμο
προϋπολογισμό και το έργο δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή
χρηματοδότησης, πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος και
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης
του Δήμου.
Στις μελέτες των προτεινόμενων προς ένταξη έργων που αφορούν σε νέα κτίρια
(Ομάδες Β και Γ), πρέπει να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του «Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕνΑΚ).
Η ανέγερση νέων κτιρίων των Ομάδων Β και Γ πρέπει να αφορά σε κτίρια τουλάχιστον
ενεργειακής κατηγορίας Β.
Στην Ομάδα Α2 δεν είναι επιλέξιμα κτίρια με επανάχρηση ως σχολεία ή Δημαρχεία , τα
οποία υποβάλλονται αποκλειστικά στις Ομάδες Β και Γ.
Η ανέγερση νέων κτιρίων των Ομάδων Β και Γ έχει ανώτατο μοναδιαίο κόστος 1500€
(προ ΦΠΑ) ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας.
Τα κτίρια της Ομάδας Α2 πρέπει να βελτιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση κατά
δύο (2) τουλάχιστον κατηγορίες, όπου αυτό εφαρμόζεται.
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Είναι επιλέξιμες, σε ποσοστό 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, οι
δαπάνες για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες (ΑΠΕ) και έξυπνα συστήματα διαχείρισης
ενέργειας των κτιρίων.
Για την ομάδα Γ, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν δύνανται να αφορούν μόνο σε
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Για την ομάδα Γ, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, δύνανται να περιλαμβάνουν τον
απαραίτητο για την λειτουργία των σχολικών μονάδων εξοπλισμό, ο οποίος θα
αποτελεί ξεχωριστό υποέργο.
Ο ενδιαφερόμενος Δήμος, υποχρεούται σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο το
οικόπεδο ή κτίριο, να προσκομίσει παραχωρητήριο για τουλάχιστον 15 έτη, μετά την
οριστική παραλαβή του έργου.
Για κάθε υποέργο πρέπει να υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, τεύχη
δημοπράτησης, απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, που σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την πλήρη ωριμότητα του
υποέργου.
Επιπλέον, τουλάχιστον για τις αιτήσεις των ομάδων Α2 και Β οι εγκεκριμένες μελέτες
πρέπει να είναι σε στάδιο μελέτης εφαρμογής.
Το έργο θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στα ΑμεΑ, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.
Αξιολόγηση ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στις Ομάδες Α1 και Α2
Ο Δικαιούχος συμπληρώνει στους σχετικούς πίνακες του Τεχνικού Δελτίου την κατάλληλη
τεκμηρίωση σχετικά με την μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, ή, την συμβατότητα της ενίσχυσης με
το ενωσιακό δίκαιο.
Στην περίπτωση ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης, η συμβατότητά της θα εξεταστεί ιδίως με βάση τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – ΓΑΚ), όπως τροποποιήθηκε από τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.2017/1084 της 14ης Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της
χρηματοδότησης καθορίζεται με βάση τα ανώτατα όρια που τίθενται στον ΓΑΚ, ανά κατηγορία
(ενδεικτικά, σύμφωνα με τα άρθρα 53, 55 και 56 του ΓΑΚ το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι η
διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης, ενώ
σύμφωνα με το άρθρο 14 τα ανώτατα όρια προσδιορίζονται στον ισχύοντα χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων της Ελλάδας.
Προκειμένου να αποδεικνύεται η πλήρωση του συνόλου των προϋποθέσεων που τίθενται στον
ΓΑΚ, ο Δικαιούχος υποβάλλει μαζί με την αίτησή του την κατάλληλη, κατά περίπτωση, λίστα
ελέγχου των όρων του ΓΑΚ συμπληρωμένη (Παράρτημα 3 της παρούσας Πρόσκλησης).
Κόστος κατασκευής κτιρίων
Αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό των εγκεκριμένων τεχνικών μελετών, ο οποίος
συντάσσεται σύμφωνα με τις προμετρήσεις εργασιών και τηρεί τον ισχύοντα Κανονισμό
περιγραφικών τιμολογίων εργασιών έργων (υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (Β΄
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1746 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, όπως ισχύει). Οι υποβαλλόμενες
τεχνικές μελέτες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές. Συνοδεύονται
απαραίτητα από τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις.
Επιπλέον, τουλάχιστον για τις αιτήσεις των ομάδων Α2 και Β, οι εγκεκριμένες μελέτες πρέπει
να είναι σε στάδιο μελέτης εφαρμογής.
Δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας
Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με προεκτίμηση κόστους από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
ή εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας του δυνητικού δικαιούχου.
Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών
Οι δαπάνες τεκμηριώνονται με έγγραφο της αρμόδιας
Πολιτισμού.

υπηρεσίας του Υπουργείου

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται:
- δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης,
- τεχνικές μελέτες με σκοπό την “ωρίμανση” του έργου,
- προμήθεια εξοπλισμού με εξαίρεση την Ομάδα Γ,
- δαπάνες απαλλοτρίωσης γης
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι Δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης νομίμως υπογεγραμμένα στο Υπουργείο
Εσωτερικών στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Σταδίου 27, Αθήνα, 101 83
Στην αίτησή του ο δικαιούχος θα επισημαίνει σε ποια από τις Ομάδες (Α1, Α2, Β ή Γ) της παρ.
1 εμπίπτει.
Η υποβολή του αιτήματος ένταξης μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη
κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα συνημμένα στην αίτηση χρηματοδότησης, δικαιολογητικά (όπως προσδιορίζονται
κατωτέρω) υποβάλλονται υποχρεωτικά, σε αποσπώμενο εξωτερικό σκληρό δίσκο (memory
stick) προς αποφυγή όγκου χαρτιού και αναγράφονται λεπτομερώς στην αίτηση
χρηματοδότησης.
Το Τεχνικό Δελτίο αποστέλλεται σε επεξεργάσιμη μορφή.
Η αίτηση χρηματοδότησης, για όλες τις Ομάδες, συνοδεύεται από:
1. Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή αιτήματος
ένταξης. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
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των παρόντων μελών στη συνεδρίαση του οργάνου και δεσμεύουν μετά την έκδοση της
απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου,
σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 13022/19.4.2018 (Β΄1377) κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Οι φορείς που δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αναθέτουσας αρχής
για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, κατά το άρθρο 44 του ν. 4412/2016,
στην αίτηση χρηματοδότησης τους, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των
καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Η αίτηση
χρηματοδότησης συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει
τα καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Σύμβαση επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η
Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια. Στην απόφαση ένταξης για τα
αιτήματα αυτά, θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
2. Στην περίπτωση που για την λειτουργικότητα του έργου απαιτείται κινητός εξοπλισμός, μη
επιλέξιμος από την παρούσα πρόσκληση, τότε αυτός πρέπει να αναλύεται με ακρίβεια,
και η δαπάνη του να τεκμηριώνεται ότι θα καλυφθεί από τον Δικαιούχο, με σχετική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3. Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
υπόδειγμα (Παράρτημα 1 της παρούσας).
4. Έγγραφα υποστήριξης της πρότασης επιπλέον ανά Ομάδα και ειδικότερα:
Ομάδα Α1
1. Αντίγραφο της αίτησής του Δήμου (και των συνημμένων αυτής) στην Πρόσκληση
1474/28.4.2016 της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Ομάδα Α2
1. Στοιχεία (όπως, κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων) που τεκμηριώνουν ότι ο
φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης.
2. Απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος του ενδιαφερόμενου Δήμου από το οποίο
θα προκύπτει η προτεινόμενη παρέμβαση. Στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη,
υποβάλλεται απόφαση/δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα συμπεριληφθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί/τροποποιηθεί, συνοδευόμενη από
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.
3. Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου Δήμου ότι το προτεινόμενο έργο δεν
έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται
άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί.
4. Τεχνικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, που
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την
ωριμότητα του φακέλου της πρότασης του έργου που θα χρηματοδοτηθεί.
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5. Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτιρίου. Σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο
το οικόπεδο ή κτίριο, απαιτείται παραχωρητήριο για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά
την οριστική παραλαβή του έργου.
6. Διοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Δικαιούχου (ή του Φορέα που
θα αναλάβει την υλοποίηση). Για την διοικητική και οργανωτική επάρκεια του Δικαιούχου
είναι επαρκές το εφαρμοζόμενο από το Δήμο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ» στο οποίο
περιγράφεται η εφαρμοζόμενη Διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του Προγράμματος. Σε ό,τι αφορά στην Ομάδα
Επίβλεψης του αιτούμενου έργου, πρέπει να δηλωθεί σε μορφή πίνακα η σχετική ομάδα,
τα μέλη που την απαρτίζουν, η ειδικότητα των μελών και η εκτίμηση απασχόλησής τους
(σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ή το μέσο ποσοστό απασχόλησης) κατά τη διάρκεια της
πράξης, καθώς επίσης και η απασχόληση (ποσοστιαία) του κύριου επιβλέποντα σε άλλα
τεχνικά έργα την ίδια χρονική περίοδο με την προτεινόμενη πράξη. Επιπλέον, πρέπει να
τεκμηριωθεί η εμπειρία του Δικαιούχου στην επίβλεψη και υλοποίηση συναφών έργων.
7. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης πρέπει να υποβληθεί απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει επιπλέον τεκμήρια για την
χρηματοοικονομική του ικανότητα.
8. Χρονοδιάγραμμα έργου.
9. Τεκμηρίωση της εύρυθμης λειτουργίας του κτιρίου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη
χρήση.
10. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη ύπαρξη ανά Δημοτική Ενότητα άλλου κτιρίου ίδιας χρήσης
11. Σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως
Διατηρητέο/Νεότερο Μνημείο απαιτείται αντίστοιχα και η θετική γνωμοδότηση από το
οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής/ απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
12. Σε περίπτωση που η τελική χρήση του κτιρίου αφορά σε αθλητική εγκατάσταση,
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Αθλητισμού.
13. Τεκμηρίωση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου κατά δύο (2) τουλάχιστον
κατηγορίες.
Η Τεχνική Γραμματεία δύναται κατά την διάρκεια της αξιολόγησης να ζητήσει
συμπληρωματικά έγγραφα τεκμηρίωσης .
Για τα προτεινόμενα έργα της Ομάδας Β
1. Στοιχεία (όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων) που τεκμηριώνουν ότι ο
φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης,
2. Απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος του ενδιαφερόμενου Δήμου από το οποίο
θα προκύπτει η προτεινόμενη παρέμβαση. Στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη
υποβάλλεται απόφαση/δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα περιληφθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί/τροποποιηθεί, συνοδευόμενη από
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.
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3. Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου Δήμου ότι το προτεινόμενο έργο/
προμήθεια δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι
δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί.
4. Τεχνικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, που
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την
ωριμότητα του φακέλου της πρότασης του έργου που θα χρηματοδοτηθεί.
5. Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτιρίου του έργου. Σε περίπτωση που δεν
είναι ιδιόκτητο το οικόπεδο ή κτίριο, απαιτείται παραχωρητήριο για διάστημα
τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου.
6. Διοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Δικαιούχου (ή του Φορέα που
θα αναλάβει την υλοποίηση). Για την διοικητική και οργανωτική επάρκεια του Δικαιούχου
είναι επαρκές το εφαρμοζόμενο από το Δήμο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ» στο οποίο
περιγράφεται η εφαρμοζόμενη Διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του Προγράμματος. Σε ό,τι αφορά στην Ομάδα
Επίβλεψης του αιτούμενου έργου, πρέπει να δηλωθεί σε μορφή πίνακα η σχετική ομάδα,
τα μέλη που την απαρτίζουν, η ειδικότητα των μελών και η εκτίμηση απασχόλησής τους
(σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ή το μέσο ποσοστό απασχόλησης) κατά τη διάρκεια της
πράξης, καθώς επίσης και η απασχόληση (ποσοστιαία) του κύριου επιβλέποντα σε άλλα
τεχνικά έργα την ίδια χρονική περίοδο με την προτεινόμενη πράξη. Επιπλέον, πρέπει να
τεκμηριωθεί η εμπειρία του Δικαιούχου στην επίβλεψη και υλοποίηση συναφών έργων.
7. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης πρέπει να παρασχεθούν σχετικά τεκμήρια για την
χρηματοοικονομική του ικανότητα.
8. Χρονοδιάγραμμα έργου.
9. Χρηματοοικονομική ανάλυση / μελέτη σκοπιμότητας από την οποία να προκύπτει η
οικονομική ωφέλεια του Δήμου από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης με βάση τα
πραγματικά στοιχεία του Οργανισμού του Δήμου.
10. Τεκμηρίωση για το ότι το κτίριο θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β.
11. Εγκεκριμένο Οργανισμό (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του δικαιούχου και
βεβαίωση/ περιγραφή υφιστάμενης στελέχωσής του.
Η Τεχνική Γραμματεία δύναται κατά την διάρκεια της αξιολόγησης να ζητήσει
συμπληρωματικά έγγραφα τεκμηρίωσης.
Για τα προτεινόμενα έργα της Ομάδας Γ
1. Στοιχεία τεκμηρίωσης (όπως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων) που
τεκμηριώνουν ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης
της πράξης.
2. Απόσπασμα του επιχειρησιακού προγράμματος του ενδιαφερόμενου Δήμου από το οποίο
θα προκύπτει η προτεινόμενη παρέμβαση. Στην περίπτωση που δεν έχει εκπονηθεί
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή που σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη
υποβάλλεται απόφαση/δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα περιληφθεί στο
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί/τροποποιηθεί, συνοδευόμενη από
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.
3. Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου Δήμου ότι το προτεινόμενο έργο δεν
έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται
άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί.
4. Τεχνικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, που
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την
ωριμότητα του φακέλου της πρότασης του έργου που θα χρηματοδοτηθεί.
5. Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτιρίου του έργου. Σε περίπτωση που δεν
είναι ιδιόκτητο το οικόπεδο ή κτίριο, απαιτείται παραχωρητήριο για διάστημα
τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου.
6. Διοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Δικαιούχου (ή του Φορέα που
θα αναλάβει την υλοποίηση). Για την διοικητική και οργανωτική επάρκεια του Δικαιούχου
είναι επαρκές το εφαρμοζόμενο από το Δήμο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ» στο οποίο
περιγράφεται η εφαρμοζόμενη Διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του Προγράμματος. Σε ό,τι αφορά στην Ομάδα
Επίβλεψης του αιτούμενου έργου, πρέπει να δηλωθεί σε μορφή πίνακα η σχετική ομάδα,
τα μέλη που την απαρτίζουν, η ειδικότητα των μελών και η εκτίμηση απασχόλησής τους
(σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ή το μέσο ποσοστό απασχόλησης) κατά τη διάρκεια της
πράξης, καθώς επίσης και η απασχόληση (ποσοστιαία) του κύριου επιβλέποντα σε άλλα
τεχνικά έργα την ίδια χρονική περίοδο με την προτεινόμενη πράξη. Επιπλέον, πρέπει να
τεκμηριώνεται η εμπειρία του Δικαιούχου στην επίβλεψη και υλοποίηση συναφών έργων.
7. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, πρέπει να υποβληθεί απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου. Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει επιπλέον τεκμήρια για την
χρηματοοικονομική του ικανότητα.
8. Χρονοδιάγραμμα έργου.
9. Τεχνική έκθεση όπου αποδεικνύεται η ανάγκη κτιριακών σχολικών υποδομών του Δήμου
(είτε λόγω έλλειψης είτε λόγω χρήσης μισθωμένων κτιρίων). Στοιχεία τεκμηρίωσης
(ποιοτικά και ποσοτικά) της ανεπάρκειας ή /και ακαταλληλότητας των
χρησιμοποιούμενων κτιρίων.
10. Τεκμηρίωση για το ότι το κτίριο θα είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β.
11. Όσον αφορά στα σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης καθώς και η σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στα κτίρια προσχολικής αγωγής απαιτείται η έγκριση σκοπιμότητας από το
δημοτικό συμβούλιο.
Η Τεχνική Γραμματεία δύναται κατά την διάρκεια της αξιολόγησης να ζητήσει
συμπληρωματικά έγγραφα τεκμηρίωσης.
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση
του Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις παρέχονται :
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Τεχνική Γραμματεία: 2131501549,1514, 2131310122
Επιπλέον μπορούν να υποβληθούν σχετικές ερωτήσεις στο email : filodimos1@ypes.gr
ώστε να απαντηθούν.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζονται:
- από την δημοσίευση του παρόντος για τις Ομάδες Α1 και Γ και
- η 14η Ιανουαρίου 2019 για τις Ομάδες Α2 και Β
και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 29η
Μαρτίου 2019. Καθώς στην παρούσα πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η
ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω
προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση
προϋπολογισμού.
Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.ypes.gr.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της υπ’ αριθ. 13022/19.4.2018 (Β΄ 1377 ) ΚΥΑ, η αξιολόγηση
των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται από την Τεχνική Γραμματεία, στη βάση
των απαιτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης της παρούσας.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η διαδικασία αξιολόγησης των έργων και η ένταξή
τους στο Πρόγραμμα γίνεται στη βάση των φύλλων / κριτηρίων που συνοδεύουν την
πρόσκληση (Παράρτημα 2 της παρούσας).
Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την
ημερομηνία εγγραφής τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων του ΥΠΕΣ (άμεση
αξιολόγηση).
Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο, η διαδικασία για την ένταξη
των πράξεων στο Πρόγραμμα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
Αξιολόγηση των προτάσεων από την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος σε δύο
στάδια:
- Α’ Στάδιο: Πληρότητα της Πρότασης. Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει
πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινήσεις / συμπληρωματικά στοιχεία μικρής
κλίμακας) στο Α’ Στάδιο εξέτασης πληρότητας της αιτούμενης πράξης θέτοντας
χρονικό περιορισμό 5 εργάσιμων ημερών (από την ημέρα παραλαβής από το
δικαιούχο του σχετικού εγγράφου του ΥΠΕΣ) για την αποστολή των απαραίτητων
στοιχείων.
- Πρόταση που δεν καλύπτει τα κριτήρια της πληρότητας απορρίπτεται και
ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.
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- Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων. Η αξιολόγηση
γίνεται με βάση τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που επισυνάπτονται στην
παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα 2 της παρούσας). Η Τεχνική Γραμματεία
δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινήσεις / συμπληρωματικά
στοιχεία μικρής κλίμακας) στο Β΄ Στάδιο εξέτασης της αιτούμενης πράξης
θέτοντας χρονικό περιορισμό 5 εργάσιμων ημερών (από την ημέρα παραλαβής
από το δικαιούχο του σχετικού εγγράφου του ΥΠΕΣ) για την αποστολή των
απαραίτητων στοιχείων.
Εισήγηση της Τεχνικής Γραμματείας (που διενεργεί την αξιολόγηση) για την ένταξη ή
απόρριψη του έργου προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Έκδοση Απόφασης Ένταξης ή Απόφασης Απόρριψης του έργου από τον Υπουργό
Εσωτερικών.
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της υπ’ αριθ. 13022/19.4.2018 ΚΥΑ (Β΄ 1377).
Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το
Διοικητικό του Συμβούλιο η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του.
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της υπ’ αριθ. 13022/19.4.2018 ΚΥΑ (Β΄ 1377).
10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr),
του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (www.tpd.gr) και της ΜΟΔ ΑΕ (www.mou.gr) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
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Συνημμένα:
1. Τεχνικό Δελτίο Έργου
2. Φύλλα / Κριτήρια πληρότητας και αξιολόγησης
3. Έγγραφα Κρατικών Ενισχύσεων
Πίνακας Αποδεκτών
1. Οι Δήμοι της χώρας.
Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ
3. Γραφείο Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Τεχνικό Δελτίο Έργου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Τεχνικό Δελτίο Έργου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ή
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ Ή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ναι/όχι,
τεκμηρίωση) :
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(τεκμηρίωση με βάση κανονιστικά κείμενα):
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ /
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

Συμπληρώνεται πρόσθετα όσες φορές εάν υπάρχουν πρόσθετοι συν-Δικαιούχοι (π.χ. Αρμόδια
Εφορεία Αρχαιοτήτων σε περίπτωση Υποέργου Σωστικών Αρχαιολογικών Εργασιών) :
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ /
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4.

ΦΟΡΕΑΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.
ΚΩΔ.:
ΑΥΤ/ΣΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

5.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ή ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΔΙΟΤΙ:
(Συμπληρώστε με Χ και αιτιολογείστε
αναλυτικά στο διπλανό πεδίο)

Χ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το κτίριο θα στεγάσει υπηρεσίες του Δήμου (πχ
δημαρχιακά κτίρια), και δεν θα αξιοποιηθεί
εμπορικά.
Το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή
βασικών υπηρεσιών προς τον πληθυσμό
(προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
όπως π.χ. κέντρα υγείας, δημοτικά ιατρεία).
Το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή
αγαθών/υπηρεσιών σε αγορά που δεν είναι
ανοικτή στον ανταγωνισμό.
Το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί για
δραστηριότητα
καθαρά
τοπικού
χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι:
Η δραστηριότητα αποδεδειγμένα αφορά
γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή με
σχετικά μικρό πληθυσμό
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε τοπικούς
πελάτες/χρήστες, λαμβανομένων υπόψη
των ειδικών (εγγενών) χαρακτηριστικών
(π.χ. γλώσσα) της δραστηριότητας, καθώς
και του αμελητέου ποσοστού των
πελατών/χρηστών από άλλα κράτη μέλη
Δεν
υπάρχουν
ενδείξεις
για
ενδιαφέρον επενδυτών από άλλα
κράτη μέλη να παρέχουν παρόμοιες
υπηρεσίες/προϊόντα.
Άλλο (εξηγείστε αναλυτικά):
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η
ΝΟΜΙΚΗ
ΒΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΊΝΑΙ:
(Συμπληρώστε με Χ και
αιτιολογείστε)
Ο
Γενικός
Απαλλακτικός
Κανονισμός (ΓΑΚ) 651/2014 Άρθρο
14
(περιφερειακές
επενδυτικές ενισχύσεις)
Ο ΓΑΚ - Άρθρο 53 (ενισχύσεις για
τον πολιτισμό και την διατήρηση
της κληρονομιάς)
Ο ΓΑΚ - Άρθρο 55 (ενισχύσεις για
αθλητικές
υποδομές
και
πολυλειτουργικές
ψυχαγωγικές
υποδομές)
Ο ΓΑΚ - Άρθρο 56 (επενδυτικές
ενισχύσεις για τοπικές υποδομές)

Χ

Γενική περιγραφή *

Άλλο (εξηγείστε αναλυτικά):

Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του ΓΑΚ, συμπληρώστε τον αναλυτικό
πίνακα-check list που αντιστοιχεί στο άρθρο που έχει επιλεγεί. (Παράρτημα ΙΙΙ)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ



Αναφέρονται τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου
έργου / προμήθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ



μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή
επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
παραδοτέα της πράξης

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου
επιλεξιμότητας προγράμματος, όπως ορίζεται στην πρόσκληση
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4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ



αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της
πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης

5. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Νέο έργο
Επέκταση υφιστάμενου έργου
Αναβάθμιση υφιστάμενου έργου
Άλλο (αναφορά είδους)
6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Άξονας Προτεραιότητας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ (συμπληρώνονται οι πίνακες 7.1 και 7.2)
7.1 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ
Στοιχείο Ωριμότητας

ΔΕΝ

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Απόφαση υποβολής πρότασης
αρμόδιου συλλογικού οργάνου
του Δικαιούχου
Μελέτη Σκοπιμότητας
Προκαταρκτική
Περιβαλλοντική Εκτίμηση &
Αξιολόγηση
Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Τεχνικές Προμελέτες
Οριστικές Μελέτες
Μελέτες Εφαρμογής
Μελέτη προμήθειας
Εξοπλισμού
Έκθεση τεκμηρίωσης
βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης του έργου
Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης
εύρυθμης χρήσης και
λειτουργίας του έργου μετά
την κατασκευή
Σύμφωνη γνώμη από το
αρμόδιο Συμβούλιο

7

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

(Αρ.Πρωτ.)

(Αρ.Απόφασης κτλ)

Αρχιτεκτονικής για τα
Διατηρητέα
Απόφαση Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού
βάσει του Άρθρου 11,
Ν.4355/2015 για τα Μνημεία
Σύμφωνη γνώμη Υφυπουργού
Αθλητισμού για τις αθλητικές
εγκαταστάσεις
Έγκριση σκοπιμότητας της
Τοπικής Δνσης Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας
Σύμφωνη Γνώμη της
Περιφερειακής Δνσης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας
Έγκριση περιβαλλοντικών
όρων
Τεύχη Δημοπράτησης
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Βεβαίωση Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας
Οικοδομική Άδεια
Ιδιοκτησία της απαιτούμενης
γης για την υλοποίηση του
έργου
Άλλες (ανάλογα με τα
οριζόμενα στις Ομάδες)
7.2 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ
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Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του

ΝΑΙ



την απαιτούμενη γη για την

ΟΧΙ



Αρ. Απόφασης ................................................

υλοποίηση του έργου;
Εάν ΟΧΙ αναφέρετε τον τρόπο
απόκτησης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

8. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

9. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

10. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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11. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

12. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ



αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη
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13. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
 αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία
εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης

14. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

15. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(διάρθρωση Υποέργων)
α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ:
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ.
ΚΥΡΙΟ/ΣΥΝΟΔΟ

Π.χ. Ν. 4412/2016
Π.χ. Διαγωνισμός Π/Υ άνω ή κάτω των ορίων (4412/2016))

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Συμπληρώνεται πρόσθετα όσες φορές ανάλογα τον αριθμό των υποέργων:
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ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΜΗΝΕΣ)

α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ:
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ.
ΚΥΡΙΟ/ΣΥΝΟΔΟ

Π.χ. Ν. 4412/2016
Π.χ. Διαγωνισμός Π/Υ άνω ή κάτω των ορίων (4412/2016))

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ

16. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο
υφιστάμενο έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα
αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα
του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)
Τίτλος / Τίτλοι
Πρόγραμμα / Προγράμματα
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης

ΚΩΔ. Έργου

Φορέας Υλοποίησης

17. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο
έργο που προτείνεται σε άλλο πρόγραμμα)
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών (υποέργο)
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΕ ΕΤΗ
ΚΟΣΤΟΣ

& ΚΟΣΤΟΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ
2018

2019

2020

ΥΠΟΕΡΓΟ 1/ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 /ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
………………..
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
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2021

2022

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Δήμων ή άλλων φορέων)
να αναφέρετε:
Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική
σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λ.π.):

Τη χωροταξική κατανομή του έργου1:
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(1)

(2)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

(3)

(4)

(5)

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ /
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε-mail
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι. Στην τρίτη
στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των
οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Φύλλα Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης προτάσεων

ΣΤΑΔΙΟ Α: ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τιμή
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Εξειδίκευση

ΝΑΙ

1

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που
ορίζονται στην πρόσκληση.

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση.

ΟΧΙ

2

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την
αρμοδιότητα εκτέλεσης - υλοποίησης της
πράξης για την οποία υποβάλλει την πρόταση.

Εξετάζεται εάν o φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την
αρμοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία
τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ)
που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα
οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η
προβλεπόμενη διαδικασία, αν έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά
έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και
ειδικότερα:

- Η αίτηση χρηματοδότησης πράξης.
(υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα)

ΝΑΙ
ΟΧΙ

3

Τυπική Πληρότητα της υποβαλλόμενης
πρότασης.

ΝΑΙ
- Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

3

Τυπική Πληρότητα της υποβαλλόμενης
πρότασης.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τιμή

α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Εξειδίκευση
ΝΑΙ
############################################
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τιμή
α/α

4

Περιγραφή Κριτηρίου

Περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης
πράξης εντός περιόδου επιλεξιμότητας της
Πρόσκλησης.

Εξειδίκευση

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας προγράμματος, όπως
ορίζεται στην πρόσκληση.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
5

Η Πράξη εμπίπτει στο στόχο και στο πεδίο
δράσεων της πρόσκλησης.

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο στόχο και στα πεδία παρέμβασης/
δράσεις της Πρόσκλησης.
ΟΧΙ

ΝΑΙ

6

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή/και
Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου προβλέπεται
αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από
από τη σχετική νομοθεσία.
την οικεία νομοθεσία.
ΟΧΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης της πρότασης. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται
σχετικά ο δυνητικός δικαιούχος.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Υπογραφή Στελέχους ΤΓ:

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων:

Ονοματ/νυμο Στελέχους ΤΓ:

Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Υπογραφή Συντονιστή ΤΓ:

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Πληρότητα και σαφήνεια φυσικού
Α1 αντικειμένου της προτεινόμενης
πράξης.

Α2 Ρεαλιστικότητα Προϋπολογισμού.

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά:
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της,
β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή επιμέρους
υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης,
δ) στα μέτρα δημοσιότητας / επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης.
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη)

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για χρηματοδότηση
φυσικό της αντικείμενο.
Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/ παραδοτέων),
(β) το κατά πόσο ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων τεχνικών μελετών, συντάχθηκε σύμφωνα με τις
προμετρήσεις εργασιών και τηρεί τον ισχύοντα Κανονισμό περιγραφικών τιμολογίων εργασιών έργων (υπ’
αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (Β΄ 1746 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, όπως
ισχύει). Οι υποβαλλόμενες τεχνικές μελέτες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Συνοδεύονται απαραίτητα από τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις. .
(γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ σε εργασίες-είδη
δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα.
(δ) τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας

Τιμή

Κατάσταση

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή
πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση
Α3 Ρεαλιστικότητα Χρονοδιαγράμματος.
της πράξης κλπ
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση
την πρότερη εμπειρία της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της ομάδας Α' (Πληρότητα και Σαφήνεια περιεχομένου Πρότασης).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τιμή

Κατάσταση

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών
κανόνων ως προς τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, μελετών,
Β1
προμηθειών και υπηρεσιών και
εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού.

Συμβατότητα της πράξης με
Β2 τους κανόνες του ανταγωνισμού
και των κρατικών ενισχύσεων.

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη.

B. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και το
ενωσιακό δίκαιο.

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται το κριτήριο.

#################################################

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης.

Τιμή

Κατάσταση
Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
δίκαιο.

Μη
εφαρμογή
κριτηρίου

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων και είναι συμβατή με το
αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.

ΝΑΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων και ΔΕΝ είναι συμβατή με
το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών
ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων.

Μη
εφαρμογή
κριτηρίου

Η πράξη σέβεται την αρχή της
αειφόρου ανάπτυξης.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ σέβεται την αρχή της
αειφόρου ανάπτυξης.

ΟΧΙ

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει κάθε
διάκριση λόγω φύλου, φυλής,
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
γενετήσιου προσανατολισμού.
Προαγωγή της ισότητας μεταξύ καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
Β4 ανδρών και γυναικών και της μη προσανατολισμού.
διάκρισης.
Διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν
λόγω κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί.

ΝΑΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών
και ΘΕΣΜΙΚΟΥ
αποτρέπει κάθε
διάκρισηΚΑΙ
λόγω
φύλου, φυλής,ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
εθνοτικής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
B. ΤΗΡΗΣΗ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Προαγωγή της ισότητας μεταξύ καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
Περιγραφή
Κριτηρίου
Β4 ανδρών
α/α
και γυναικών
και της μη προσανατολισμού.
Εξειδίκευση κριτηρίου
Κατάσταση
διάκρισης.
Διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν Η προτ/νη πράξη ΔΕΝ προασπίζει την
ισότητα μεταξύ ανδρών και
λόγω κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί.
γυναικών και αποτρέπει κάθε
διάκριση λόγω φύλου, φυλής,
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας,
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισμού.

Τιμή

ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

B. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία
μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ,
εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική
αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού
δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση
Εξασφάλιση της προσβασιμότη- προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα.
Β5
τας των ατόμων με αναπηρία.
Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ»)
καλύπτει την ακόλουθη περίπτωση:
(α)Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
(β)Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα
ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της Πράξης, βάσει της οποίας δεν κωλύεται
ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Β'.
(Τήρηση Θεσμικού Πλαισίου και Ενσωμάτωση Οριζόντιων Πολιτικών)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τιμή

Κατάσταση

Η πράξη διαφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ B

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 0
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Γ1

Περιγραφή Κριτηρίου

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
πράξης.

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Τιμή

Κατάσταση

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της
Ομάδα Α: Εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της
υλοποίησης της πράξης.
παρέμβασης σε επίπεδο ιστορικού, πολιτιστικού,
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και σχετίζεται με τη
δημιουργία και την καθιέρωση της ταυτότητας της πόλης.
Ομάδα Β: Εξετάζεται η οικονομική ωφέλεια που θα προκύψει
από τη μετεγκατάταση των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και ο
βαθμός επίδρασης στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των
υπηρεσιών του.
Ομάδα Γ: Εξετάζεται η συμβολή της παρέμβασης στην
αντιμετώπιση του προβλήματος των ποιοτικών και ποσοτικών
ελλείψεων σε σχολικά κτίρια κατά τη διάρκεια της
προσχολικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και την
πρόληψη διαρροών από την εκπαιδευτική διαδικασία ως την
ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Γ2 Αποτελεσματικότητα Πράξης.

Γ3 Αποδοτικότητα Πράξης.

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη αποτελεσματική.
του στόχου της Πρόσκλησης που είναι η αξιοποίηση της
ακίνητης περιουσίας των Δήμων, καθώς και παραχωρημένης
ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για διάστημα τουλάχιστον 15
ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου

Εξετάζεται η αποδοτικότητα της προτεινόμενης πράξης σε
σχέση με το εύλογο του μοναδιαίου κόστος (€/ωφελούμενο)
που προκύπτει.

Τιμή

Κατάσταση

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσματική.

ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
αποδοτική.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά
αποδοτική.

ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα,
Γ4
αξιοποίηση.

Γ5 Καινοτομία.

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται η βιωσιμότητα του έργου καθώς και η εξασφάλιση
της συντήρησης και της λειτουργίας του.

Εξετάζεται η εισαγόμενη καινοτομία της προτεινόμενης
πράξης.

Τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των
παραδοτέων της πράξης.

ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των
παραδοτέων της πράξης.

ΟΧΙ

Αρκετά Ικανοποιητικός Βαθμός της
Καινοτομίας της Πράξης.

ΝΑΙ

ΜΗ Ικανοποιητικός Βαθμός της
Καινοτομίας της Πράξης.

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται.

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και
συμπληρωματικότητα με άλλα έργα.

Γ6

Συνέργεια & συμπληρωματικότητα.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που είναι
Η πράξη ΔΕΝ τεκμηριώνει συνέργεια
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του παρόντος ή
ή/και συμπληρωματικότητα με άλλα
άλλων προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο
έργα.
δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.
Δεν εφαρμόζεται.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Γ'.
(Σκοπιμότητα της Πράξης)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τιμή

Κατάσταση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Γ

Μη εφαρμογή
Κριτηρίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μη εφαρμογή
Κριτηρίου
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 0
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούΔ1 μενων ενεργειών ωρίμανσης
της πράξης.

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης
από την άποψη της εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών
ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της
(μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις,
πράξης.
τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της.

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
Δ2
άλλων ενεργειών.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών
που εξετάζονται στο κριτήριο Δ1, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) και στα 2 κριτήρια της ομάδας Δ'
(Ωριμότητα της Πράξης).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τιμή

Κατάσταση
Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων
ενεργειών της πράξης.

ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου
διοικητικών ή άλλων ενεργειών της πράξης.

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 0
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή κριτηρίου

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Διοικητική ικανότητα του φορέα Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την
Ε1 της πρότασης.
οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την
(δυνητικός δικαιούχος)
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα του
Ε2
δυνητικού δικαιούχου.

Ε3

Χρηματοοικονομική ικανότητα
του δυνητικού δικαιούχου.

Ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις
απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης
πράξης.

ΝΑΙ

Ο δυνητικός δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και
τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

OXI

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την
Eξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυν/κού δικαιούχου
στην υλοποίηση παρόμοιων πράξεων.
β. Τη διαθεσιμότητα / επάρκεια προσωπικού (ομάδα
έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την
επαγγελματική εμπειρία) των στελεχών που θα
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να συμβάλλει με
ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η
καταβολή ίδιων πόρων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΝΑΙ

OXI

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης εφόσον απαιτείται η
καταβολή ιδίων πόρων.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης εφόσον απαιτείται η
καταβολή ιδίων πόρων.

OXI

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Ε'.
(Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου)

Τιμή

Κατάσταση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Ε

Μη
εφαρμογή
Κριτηρίου

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ομάδα κριτηρίων

α/α

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Τιμή

Κατάσταση
Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Παρατηρήσεις

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) και στις 5 ομάδες Κριτηρίων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Ημερομηνία Αξιολόγησης:
Ονομοματεπώνυμο
Στέλεχος Τεχνικής Γραμματείας
Συντονιστής Τεχνικής Γραμματείας

Υπογραφή

Ημερομηνία Υπογραφής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Έγγραφα Κρατικών Ενισχύσεων
- Σημείωμα της ΜοΚΕ σχετικά με τα μέτρα τοπικού χαρακτήρα.
- Checklists για τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμβατότητας με τον Γενικό
Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) 651/2014 όπως ισχύει (συνολικά τέσσερα
checklists για τα άρθρα 14,53,55 και 56 του ΓΑΚ).
- Ισχύων Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας (που αφορά τις
ενισχύσεις του άρθρου 14 του ΓΑΚ).

Θεσσαλονίκη, 19 Νοεμβρίου 2015
Α.Π.: 1148

ΠΡΟΣ: κ. Σ. Χαραλαμποπούλου (mharalampopoulou@minfin.gr, kemke@minfin.gr)
Διευθύντρια ΚεΜΚΕ
Υπουργείο Οικονομικών
Καραγεώργη Σερβίας 8
105 62 ΑΘΗΝΑ
Σχετικά: Το από 03.11.2015 e-mail της ΚεΜΚΕ [Α.Π. ΜοΚΕ 1141/03.11.2015]

Θέμα: Γνωμοδοτικό Σημείωμα ΜοΚΕ σχετικά με τα μέτρα τοπικού χαρακτήρα

Αγαπητή Ματίνα,
Όσον αφορά την κωδικοποίηση των επιχειρημάτων της Επιτροπής περί τοπικού χαρακτήρα,
όπως αυτά προκύπτουν από τις πρόσφατες επτά αποφάσεις της αλλά και από άλλες
παρόμοιες παλαιότερες αποφάσεις της, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1.
Όταν ένα πλεονέκτημα χορηγείται σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αγορά
ανοικτή στον ανταγωνισμό, καταρχήν θεωρείται ότι νοθεύει τον ανταγωνισμό και ότι είναι
ικανό να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, ακόμη και όταν η
επιχείρηση παρέχει μόνον τοπικές υπηρεσίες, καθώς και επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών
θα μπορούσαν ενδεχομένως να ενδιαφερθούν να παράσχουν αυτές τις τοπικές υπηρεσίες
(και μέσω του δικαιώματος εγκατάστασης)1. Επομένως, κάθε φορά αξιολογείται ad hoc

1

Βλ. υπόθεση Altmark, C-280/00, Συλλ. 2003, σ. Ι-7747, σκ. 77-79, όπου κρίθηκε ότι η γερμανική επιχείρηση που
λάμβανε κρατική επιδότηση για την εκμετάλλευση τακτικών μεταφορών με λεωφορεία σε δήμο της Γερμανίας
και, άρα, παρείχε μόνον τοπικές μεταφορικές υπηρεσίες, θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο ενδοκοινοτικό
εμπόριο, επειδή μειώνονται οι δυνατότητες επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών να παρέχουν τις μεταφορικές
υπηρεσίες τους στην αγορά της Γερμανίας. Συναφώς έχει σημασία πόσο ανοικτή είναι η σχετική αγορά στον
ανταγωνισμό (SA.19864 – IRIS Hospitals (Belgium)). Επίσης, το ενδοκοινοτικό εμπόριο μπορεί να επηρεασθεί,
ακόμη και εάν ο δικαιούχος δεν συμμετέχει άμεσα σε διασυνοριακές συναλλαγές ή και εάν εξάγει το σύνολο ή
το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του εκτός της ΕΕ. Ενδεικτικά, από τη νομολογία βλ. και ΔΕΚ C-372/97,
Ιταλία/Επιτροπή, 29.04.2004, Συλλ. Ι-3679, σκ. 60, C-71/04, Xunta de Galicia, 21.07.2005, Συλλ. Ι-7419, σκ. 39-40,
C-172/03, Heiser, 03.03.2005, Συλλ. Ι-143, σκ. 33, C-372/97, Ιταλία/Επιτροπή, 29.04.2004, Συλλ. I-3679, σκ. 44
και ΠΕΚ T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 έως T-607/97, T-1/98, T-3/98 έως T-6/98 και T-23/98,
Alzetta κ.λπ./Επιτροπή, 15.06.2000, Συλλ. ΙΙ-2319, σκ. 93, Τ-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia/Επιτροπή, 04.04.2001, Συλλ. ΙΙ-1169, σκ. 54, T-254/00, T-270/00 και T-277/00, Hοtel Cipriani SpA
κ.λπ./Επιτροπή, 28.11.2008, Συλλ. ΙΙ-3269, σκ. 248.
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κατά πόσον ο τοπικός χαρακτήρας ενός μέτρου κρατικής χρηματοδότησης προς μία
επιχείρηση μπορεί, με βάση τις προβλέψιμες συνέπειές του, να επηρεάσει τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, που αποτελεί την τέταρτη προϋπόθεσης της έννοιας της
κρατικής ενίσχυσης κατά το άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ.
2.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σε πολλές περιπτώσεις έχει κρίνει ότι, λόγω ειδικών
περιστάσεων, ορισμένες δραστηριότητες είχαν καθαρά τοπικό αντίκτυπο και, κατά
συνέπεια, δεν επηρέαζαν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Στο Σχέδιο
Ανακοίνωσής της σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 107
παρ. 1 ΣΛΕΕ αναφέρει, ως κοινά χαρακτηριστικά των αποφάσεων αυτών, τα εξής2:
α) η ενίσχυση δεν οδηγεί σε ζήτηση ή προσέλκυση επενδύσεων στην εν λόγω περιοχή και
δεν δημιουργεί φραγμούς στην εγκατάσταση επιχειρήσεων από άλλα κράτη μέλη·
β) τα παραγόμενα από τον δικαιούχο αγαθά ή υπηρεσίες είναι καθαρά τοπικά ή έχουν
περιορισμένη γεωγραφική ζώνη επιρροής·
γ) υπάρχει το πολύ ένας αμελητέος αντίκτυπος στις αγορές και στους καταναλωτές σε
γειτονικά κράτη μέλη.
3.
Στο πνεύμα της πρόσφατης αναθεώρησης για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων
κρατικών ενισχύσεων (SAM), όπου ο έλεγχος της Επιτροπής επικεντρώνεται στις πιο
σοβαρές υποθέσεις νόθευσης του ανταγωνισμού, ενώ για τις λιγότερο στρεβλωτικές
περιπτώσεις τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα ενισχύσεων βάσει απαλλακτικών
ενωσιακών κειμένων, η Επιτροπή εξέδωσε τον Απρίλιο του 2015 μία σειρά από επτά
αποφάσεις, στις οποίες αποφαίνεται ότι πρόκειται για περιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα που
δεν επηρεάζουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και, επομένως, δεν συνιστούν κρατικές
ενισχύσεις.
Στις αποφάσεις της αυτές, η Επιτροπή ουσιαστικά αναδιατυπώνει και ανακατατάσσει τα
τρία προαναφερθέντα κριτήρια του Σχεδίου Ανακοίνωσής της (χωρίς να αλλάζει το νόημά
τους) ως εξής:
α) η δραστηριότητα του δικαιούχου αφορά την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε
περιορισμένη γεωγραφική ζώνη επιρροής εντός ενός κράτους μέλους,
β) η δραστηριότητα εκτιμάται ότι είναι απίθανο να προσελκύσει πελάτες από άλλα κράτη
μέλη, καθώς τα παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες απευθύνονται στον τοπικό
πληθυσμό
γ) η κρατική χρηματοδότηση της δραστηριότητας θα έχει αμελητέο αντίκτυπο στις αγορές
και τους καταναλωτές, καθώς δεν προβλέπεται ότι θα προσελκύσει επενδυτές από
άλλα κράτη μέλη που θα θελήσουν να εγκατασταθούν στην εν λόγω περιοχή, για να
παρέχουν τη δραστηριότητα αυτή.

2

Βλ. Σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο
107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, παρ. 191-194.
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4.
Η διατύπωσή τους δείχνει ότι πρόκειται, ουσιαστικά, για τρία κριτήρια που
αλληλεπιδρούν και λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Η Επιτροπή, όπως
προκύπτει από την πρακτική της, για να τεκμηριώσει ότι συντρέχουν τα παραπάνω
κριτήρια, εξετάζει, συνεκτιμά και αξιολογεί ορισμένες παραμέτρους, τις οποίες σταθμίζει
συνολικά, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης.
Στο Κεφάλαιο Β που ακολουθεί κωδικοποιούνται οι παράμετροι αυτές, έτσι όπως
αντλούνται τόσο από τις πρόσφατες επτά όσο και από παλαιότερες αποφάσεις της
Επιτροπής. Στο Κεφάλαιο Α προηγείται η συνοπτική περιγραφή των επτά νέων υποθέσεων.

Α. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΤΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Και για τις επτά παρακάτω αποφάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή την ίδια ημέρα (29.04.2015)
αποφάνθηκε ότι αφορούν περιπτώσεις κρατικής χρηματοδότησης δραστηριοτήτων τοπικού
χαρακτήρα που δεν επηρεάζουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και, συνεπώς, δεν
αποτελούν κρατική ενίσχυση.
•

SA.37904 – Ιατρικό κέντρο στο Durmersheim (Γερμανία)

Η εκμίσθωση ακινήτου, ιδιοκτησίας της Κοινότητας Durmersheim στη Βάδη-Βυρτεμβέργη
προς το ιατρικό κέντρο Klinikum Mittelbaden σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας δεν
επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, διότι, λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών (γλώσσα επικοινωνίας ιατρών-ασθενών και
ασφαλιστική κάλυψη), είναι απίθανο να το επισξεφθούν ασθενείς άλλων κρατών μελών.
•

SA.37432 – Δημόσια νοσοκομεία στην περιφέρεια Hradec Králové (Τσεχία)

Η κρατική αντιστάθμιση που χορηγείται σε πέντε δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας
Hradec Kralove, για να παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που
συνίστανται στην ιατρική κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την προμήθεια του
απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού, δεν επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών,
επειδή οι υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας από τη φύση τους απευθύνονται
στους ανθρώπους που κατοικούν στη γύρω περιοχή, ενώ δεν υπάρχουν επιχειρήσεις από
άλλα κράτη μέλη που θέλησαν να επενδύσουν στην περιοχή, για να παρέχουν παρόμοιες
υπηρεσίες.
•

SA.38035 – Rehabilitation clinic (Γερμανία)

Η κρατική χρηματοδότηση που έλαβε η κλινική αποκατάστασης Landgrafen στην Κάτω
Σαξονία δεν είναι σε θέση να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, επειδή
παρέχει πρωτοβάθμιες φροντίδες αποκατάστασης που απευθύνονται μόνο στον τοπικό
πληθυσμό, κυρίως για λόγους γλωσσικής επικοινωνίας ιατρών-ασθενών και ασφαλιστικής
κάλυψης.
•

SA.39403 – Επενδυτική ενίσχυση για το λιμάνι του Lauwersoog (Ολλανδία)

Το επενδυτικό σχέδιο για το λιμάνι του Lauwersoog, που περιελάμβανε επέκταση της
αποβάθρας αλίευσης, εκσυγχρονισμό της μαρίνας για τα σκάφη αναψυχής και πλωτή
εξέδρα για ερασιτεχνικό ψάρεμα, δεν ήταν σε θέση να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των
3

κρατών μελών, διότι επρόκειτο για ένα μικρού βάθους λιμάνι το οποίο χρησιμοποιούν οι
αλιείς της περιοχής με μικρά σκάφη και η επενδυτική ενίσχυση δεν αποσκοπούσε να
αυξήσει τις δραστηριότητές του.
•

SA.33149 – Wirtschaftsbüro Gaarden-Kiel (Γερμανία)

Οι δωρεάν πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, που παρέχει η δημοτική
επιχείρηση “ Wirtschaftsbüro Gaarden” σε ιδιώτες, νεοσυσταθείσες εταιρίες και ΜΜΕ της
περιοχής Kiel-Gaarden, για να προωθήσει την επιχειρηματικότητα στη συγκεκριμένη
περιοχή, δεν επηρεάζουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, επειδή καλύπτουν μόνο την
τοπική αγορά που είναι υποβαθμισμένη και δεν προβλέπεται να προσελκύσουν ούτε
πελάτες ούτε επενδυτές από άλλα κράτη μέλη, παρόλο που άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες στην ίδια περιοχή.
•

SA.38208 – Ερασιτεχνικοί σύλλογοι γκολφ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Οι φοροαπαλλαγές του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ ερασιτεχνικών συλλόγων γκολφ, που
αποτελούν “Κοινοτικoύς Ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους”, δεν μπορούν να
επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, διότι, αφενός, κινούνται κάτω από
συγκεκριμένα όρια και, αφετέρου, πρόκειται για ερασιτεχνικούς (και όχι εμπορικούς)
συλλόγους που ενδιαφέρονται να προωθήσουν το γκολφ κυρίως στο τοπικό επίπεδο της
κοινότητας, και όχι να προσελκύσουν πελάτες από άλλα κράτη μέλη.
•

SA.37963 – Εθνικό Υπαίθριο Κέντρο Κατάρτισης Glenmore Lodge (Ηνωμ. Βασίλειο)

Το Εθνικό Υπαίθριο Κέντρο Κατάρτισης του Ηνωμ. Βασιλείου (δημόσιος οργανισμός), που
βρίσκεται στα βουνά της Σκωτίας, παρέχει α) μαθήματα κατάρτισης για προπονητές και
εκπαιδευτές ορειβασίας, ώστε να αποκτήσουν προσόντα που οδηγούν σε τίτλους που
εκδίδονται από τους Εθνικούς Αθλητικούς Συλλόγους (βρετανικούς φορείς πιστοποίησης),
και β) μαθήματα εκπαίδευσης για διάφορα ορειβατικά αθλήματα για το ευρύ κοινό δεν
πρόκειται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, επειδή το μεγαλύτερο
μέρος των δραστηριοτήτων του απευθύνεται σε μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Β. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ
Προκειμένου να αξιολογήσει εάν, στην περίπτωση της κρατικής χρηματοδότησης μιας
δραστηριότητας, συντρέχουν τα προαναφερθέντα κριτήρια, οπότε δεν επηρεάζεται το
ενδοκοινοτικό εμπόριο, η Επιτροπή έχει εξετάσει τις παρακάτω παραμέτρους:
1)

Την περιορισμένη περιοχή εντός του κράτους μέλους όπου δραστηριοποιείται η
επιχείρηση και τον μικρό πληθυσμό της περιοχής αυτής
το ιατρικό κέντρο δραστηριοποιείται μόνο στην περιοχή Mittelbaden, που
περιλαμβάνει τις πόλεις Baden-Baden, Rastatt, Bühl και Forbach, και παρέχει
τυποποιημένες ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους τους3

3

SA.37904 – Ιατρικό Κέντρο (Germany), παρ. 16.
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τα πέντε δημόσια νοσοκομεία της τσεχικής περιφέρειας Hradec Králové
βρίσκονταν σε μικρές πόλεις με μικρό αριθμό κατοίκων (για τον πληθυσμό
κάθε πόλης προσκομίσθηκαν στατιστικά στοιχεία). Το γεγονός δε ότι ο αριθμός
των κλινών σε κάθε νοσοκομείο συμφωνήθηκε μεταξύ των νοσοκομείων και
των ασφαλιστικών ταμείων υγείας βάσει των κατοίκων της περιοχής, τις
ανάγκες των οποίων ενδιαφέρονταν να ικανοποιήσουν, αποδεικνύει ότι η
καλυπτόμενη περιοχή είναι αμιγώς τοπική4
οι πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, που παρείχε μία δημοτική
επιχείρηση σε ΜΜΕ, αφορούσε μόνο τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της
υποβαθμισμένης περιοχής Gaarden της πόλης Kiel (με μόνο 19.000 κατοίκους
από τους συνολικά 242.000 κατοίκους του Kiel)5
η διοργάνωση εκ μέρους ιδιωτικής εταιρείας των πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Δημαρχείου του Přerov (μίας πόλης 47.000 κατοίκων στην Τσεχία, που βρίσκεται
σε απόσταση 60-70 χλμ. από τα σύνορα με τη Σλοβακία) – κυρίως μουσικές και
θεατρικές παραστάσεις στα τσέχικα (συμπεριλαμβανομένων και παιδικών και
σχολικών παραστάσεων) – προφανώς δεν απευθύνεται σε διεθνές κοινό, αλλά
στην τοπική κοινότητα6
η κατασκευή μουσείων στη Σαρδηνία για τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής
κληρονομιάς αποτελεί δραστηριότητα τοπικού χαρακτήρα που δεν προβλέπεται
να προσελκύσει πελάτες από άλλα κράτη μέλη που θα επισκεφθούν την περιοχή
ειδικά για τα μουσεία7
μία πισίνα στη γερμανική πόλη Dorsten, που χρησιμοποιείται μόνο από τους
κατοίκους της πόλης και της γύρω περιοχής, και όχι από τους κατοίκους της
γειτονικής Ολλανδίας, δεν προβλέπεται ότι θα επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές, σε αντίθεση με τις μεγάλες εγκαταστάσεις αναψυχής που
στοχεύουν στην εθνική ή ακόμη και τη διεθνή αγορά και διαφημίζονται πολύ
πέραν της περιοχής όπου βρίσκονται8
αντιθέτως, η χρηματοδότηση της κατασκευής μεγάλου θεματικού κέντρου
αναψυχής μπορεί να επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, επειδή τα
μεγάλα θεματικά κέντρα αποτελούν πόλους έλξης των τουριστών και, άρα,
επηρεάζουν τα τουριστικά ρεύματα, ενισχύουν την τουριστική προσφορά στις

4

SA.37432 – Δημόσια νοσοκομεία (Czech Rep.), παρ. 22 και υποσ. 7.

5

SA.33149 – Wirtschaftsbüro (Germany), παρ. 21.

6

N 497/2006 – Přerov Municipal Hall (Czech Rep.), παρ. 13.

7

Ν 630/2003 – Musei di Sardegna (Italia).

8

N 258/2000 – Leisure Pool Dorsten (Germany), ΕΕ 2001 C 172/16.
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περιφέρειες που είναι εγκατεστημένα και στη διαφήμισή τους αναφέρουν τον
τρόπο προσέλευσης από τις κύριες ευρωπαϊκές πόλεις9
παρομοίως, η χρηματοδότηση της δημιουργίας ενός ψυχαγωγικού πάρκου
επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, επειδή πρόκειται για πάρκα
συγκεκριμένου σκοπού και επηρεάζουν, τουλάχιστον δυνητικά, τον τουρισμό,
διευρύνουν την προσφορά τουριστικών προϊόντων στις σχετικές περιοχές και η
Επιτροπή έχει εκδώσει ήδη διάφορες αποφάσεις σχετικά με κρατικές ενισχύσεις
για ψυχαγωγικά πάρκα [Eurodisney, Πάρκο Navi, Terra Mítica Park (Benidorm,
Alicante) καθώς και επενδύσεις στον τουριστικό τομέα (ξενοδοχεία, λιμένες
σκαφών αναψυχής)]10

2)

Το ότι η δραστηριότητα του δικαιούχου απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε τοπικούς
πελάτες, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τα ειδικά (εγγενή) χαρακτηριστικά (π.χ.
γλώσσα) της δραστηριότητας, τον αριθμό και τον τόπο κατοικίας των
χρηστών/πελατών του προϊόντος/υπηρεσίας, καθώς και το αμελητέο ποσοστό των
πελατών από άλλα κράτη μέλη
οι υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας (σε σύγκριση με τις
προγραμματισμένες ιατρικές υπηρεσίες, για τις οποίες οι ασθενείς έχουν τη
δυνατότητα επιλογής του νοσοκομείου που θέλουν να νοσηλευθούν βάσει της
ποιότητας του προσωπικού του και του τεχνικού εξοπλισμού του, της φήμης του
και άλλων παραγόντων) παρουσιάζουν τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά: σε ένα
επείγον περιστατικό, ο ασθενής ενδιαφέρεται να μεταφερθεί άμεσα στο
κοντινότερο νοσοκομείο και όχι να επιλέξει το (καταλληλότερο) νοσοκομείο. Η
παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας αποτελεί καθήκον κάθε δημόσιου
νοσοκομείου, ανεξάρτητα από την ποιότητα του προσωπικού και των
εγκαταστάσεών του. Συνεπώς, οι υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας ενός
δημόσιου νοσοκομείου μιας περιοχής απευθύνονται, από τη φύση τους, κατά
κύριο λόγο και πρωτίστως, στους κατοίκους της περιοχής αυτής. Εξάλλου, οι
ασθενείς άλλων κρατών μελών που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες των
δημόσιων νοσοκομείων της τσεχικής περιφέρειας Hradec Králové
αντιπροσώπευαν το 2013 μόνο το 0,001% του συνολικού αριθμού των ασθενών
και τα προηγούμενα πέντε χρόνια δεν ξεπερνούσαν τους τρεις ασθενείς τον
χρόνο11
οι τυποποιημένες ιατρικές υπηρεσίες (σε σύγκριση με πιο περίπλοκες ιατρικές
υπηρεσίες, για τις οποίες οι ασθενείς θα ήταν διατεθειμένοι να ταξιδέψουν και
πέραν του τόπου διαμονής τους, για να νοσηλευθούν) παρουσιάζουν τα εξής

9

Απόφαση Επιτροπής 2001/C 300/02, Κέντρο αναψυχής “Terra Mítica” (Benidorm, Alicante), ΕΕ 2001 C 300/2,
παρ. 8.
10

Απόφαση Επιτροπής 2004/167/ΕΚ, Space Park Development, EE 2004 L 61/66, παρ. 25.

11

SA.37432 – Δημόσια νοσοκομεία (Czech Rep.), παρ. 16-18 και 20-21.

6

ειδικά χαρακτηριστικά: οι πελάτες (ασθενείς) επιλέγουν τον πάροχο των
τυποποιημένων ιατρικών υπηρεσιών κυρίως βάσει i) του γλωσσικού παράγοντα
(κοινή γλώσσα ιατρού και ασθενή), αλλά και ii) των χαρακτηριστικών του
εθνικού συστήματος υγείας, καθώς είναι διοικητικά ευκολότερη η περίθαλψη
των ασθενών εντός του κράτους μέλους τους για την κάλυψη της σχετικής
ιατρικής δαπάνης από τον ασφαλιστικό φορέα12. Επειδή οι νοσοκομειακές
υπηρεσίες παρέχονται γενικά κοντά στον τόπο κατοικίας των ασθενών, το οικείο
περιβάλλον επιτρέπει στους ασθενείς να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης με
τους θεράποντες ιατρούς τους13. Παρόλο δε που το ιατρικό κέντρο στο
Durmersheim βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, δεν επηρεάζονται οι
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, λόγω των ειδικών εγγενών χαρακτηριστικών των
τυποποιημένων ιατρικών υπηρεσιών14
το γεγονός ότι η χρηματοδοτούμενη Μονάδα ιατρικής φροντίδας στην περιοχή
Alto Trás-os-Montes της Πορτογαλίας (με σχεδόν 220.000 κατοίκους) διαθέτει
μόνον 50 κλίνες για περιορισμένο χρόνο παραμονής των ασθενών αποδεικνύει
την περιορισμένη δυναμικότητα της Μονάδας, η οποία προβλέπεται να
καλυφθεί σχεδόν αποκλειστικά από Πορτογάλους κατοίκους, λόγω της έλλειψης
επαρκών υποδομών ιατρικής φροντίδας στην περιοχή15
η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από το 90%) των πελατών μιας κλινικής
αποκατάστασης προέρχονταν από τη γύρω περιοχή, δεδομένου μάλιστα ότι
επρόκειτο για μια περιοχή με περιορισμένη τουριστική δραστηριότητα, καθώς
δεν ήταν π.χ. μία λουτρόπολη διεθνούς φήμης16
αντιθέτως, όταν πρόκειται για νοσοκομείο το οποίο παρέχει πολύ
εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, που του προσδίδουν διεθνή φήμη, και
βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου ζουν πολλά άτομα από άλλα κράτη μέλη τα
οποία έχουν τη δυνατότητα επιλογής του νοσοκομείου που θα νοσηλευθούν,
θεωρείται ότι επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές17
ένα λιμάνι αλίευσης που βρίσκεται σε περιοχή κατάλληλη για την αλίευση
συγκεκριμένου είδους (γαρίδα), προσελκύει τους επαγγελματίες αλιείς
(πελάτες) της εγγύτερης περιοχής που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν το
συγκεκριμένο κοντινό λιμάνι, επειδή είναι κατάλληλο για την αλίευση γαρίδας
και να μην επιβαρύνονται με το κόστος επιπλέον καυσίμων, και όχι επειδή έχει
μεγάλη αποβάθρα αλίευσης. Επίσης, λόγω του περιορισμένου βάθους του

12
13
14

SA.37904 – Ιατρικό Κέντρο (Germany), παρ. 17, SA.38035 – Rehabilitation clinic (Germany), παρ. 14.
SA.19864 – IRIS hospitals (Belgium), παρ. 67.
SA.37904 – Ιατρικό Κέντρο (Γερμανία), παρ. 17.

15

SA.34576 – Jean Piaget (Portugal), παρ. 19-23.

16

SA.38035 – Rehabilitation clinic (Germany), παρ. 13.

17

SA.19864 – IRIS hospitals (Belgium), παρ. 67.
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λιμανιού, αυτό είναι κατάλληλο μόνο για μικρά αλιευτικά σκάφη, όπως αυτά
των αλιέων της περιοχής, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που πληρώνουν λιμενικά
τέλη, καθώς χρησιμοποιούν το λιμάνι, άρα και οι μόνοι πελάτες του λιμένα18
η φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
που παρέχει μία δημοτική επιχείρηση στις ΜΜΕ της υποβαθμισμένης περιοχής
Gaarden της πόλης Kiel, για να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και να
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της ανεργίας και των κοινωνικών εντάσεων
στη συγκεκριμένη περιοχή που κατοικείται κυρίως από μετανάστες, είναι τέτοιες
που καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο την πολύ τοπική αγορά, με μόνους
πελάτες τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οπότε είναι απίθανο να προσελκύσει
πελάτες από άλλα κράτη μέλη19
ένα μικρό ολλανδικό ναυπηγείο, που ασχολείται με την ανακατασκευή
ολλανδικών σκαφών του 17ου αιώνα και λειτουργεί περισσότερο ως μουσείο για
την τοπική και εθνική ναυτική ιστορία της Ολλανδίας παρά ως κλασικό
ναυπηγείο, απευθύνεται, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών του, κυρίως στους
κατοίκους της περιοχής (όντως, 75%-85% των επισκεπτών του ζουν σε ακτίνα 75
χλμ.). Καθώς δεν πρόκειται για μεγάλο εθνικό μουσείο διεθνούς φήμης, δεν
θεωρείται πιθανό να προσελκύσει τουρίστες που θα έρθουν από το εξωτερικό
στην Ολλανδία ειδικά για να το επισκεφθούν20
η φύση της δραστηριότητας του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας
(έμφαση στην κυπριακή ζωή και πολιτισμό), σε συνδυασμό με τον τοπικό του
χαρακτήρα και τη γεωγραφική του θέση, δείχνουν να απευθύνεται σε ένα
ιδιαίτερα τοπικό κοινό. Παρόλο που οι χώροι του είναι ανοικτοί τόσο στους
ντόπιους όσο και στους ξένους επισκέπτες, το μικρό μέγεθός του δεν είναι σε
θέση να προκαλέσει την παρέκκλιση των τουριστικών ροών από άλλα κράτη
μέλη προς την Κύπρο, για να επισκεφθούν επί τούτου το Κέντρο (το πιθανότερο
είναι αυτοί να έχουν ήδη αποφασίσει να ταξιδέψουν στην Κύπρο ανεξαρτήτως
της ύπαρξης του Κέντρου) και για τον επιπλέον λόγο της γεωγραφικής θέσης της
Κύπρου. Αντιθέτως, περισσότερο εμπορεύσιμα προϊόντα εντελώς διαφορετικής
κλίμακας και φύσης, που αφορούν μέτρα προώθησης ορισμένων μεγάλων
εθνικών μουσείων και αξιοθέατων, είναι σε θέση να προσελκύσουν ένα διεθνές
κοινό, καθώς προβάλλονται ευρέως και εκτός της περιοχής στην οποία
βρίσκονται21
επειδή το κοινό (θεατές) των επιδοτούμενων μικρών τοπικών βασκικών
θεατρικών παραγωγών είναι περιορισμένο, λόγω χρήσης της βασκικής γλώσσας,

18

SA.39402 – Lauwersoog port (Netherlands), παρ. 13-16, 25-27 και 33.

19

SA.33149 – Wirtschaftsbüro (Germany), παρ. 21.

20

N 377/2007 – Bataviawerf shipyard/museum (Netherlands), παρ. 17-19.

21

SA.34466 – Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (Κύπρος), παρ. 22-25.
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κυρίως στη χώρα των Βάσκων και θεωρητικά και στον πληθυσμό του νότιου
τμήματος της Περιφέρειας Aquitaine της Γαλλίας που μιλά βασκικά, δεν
προβλέπεται να προσελκυσθούν τουρίστες από άλλα κράτη μέλη. Αντίθετα, εάν
επρόκειτο για μεγάλες θεατρικές παραγωγές ή φεστιβάλ, που αφορούσαν
διεθνώς γνωστές θεατρικές επιχειρήσεις και στοχεύουν στην εθνική ή και διεθνή
αγορά θεατών (μέσω και της σχετικής διαφήμισης), θα επηρεάζονταν οι
ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Εξάλλου, το γεγονός ότι ένα θέατρο στη χώρα των
Βάσκων, όπου παίζεται ένα επιδοτούμενο έργο στη βασκική γλώσσα, βρίσκεται
κοντά σε περιοχή της Γαλλίας, όπου επίσης ομιλείται η βασκική γλώσσα,
κρίθηκε τελικά ότι δεν έχει επίπτωση στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, καθώς η
απόσταση που θα έπρεπε να διανύσουν οι θεατές από τη Γαλλία, για να
παρακολουθήσουν μία επιδοτούμενη θεατρική παράσταση τόσο μικρής
εμβέλειας, υπερέβαινε τα 50 χλμ. 22
η εφημερίδα της Μαδέιρα (αυτόνομη περιοχή της Πορτογαλίας) έχει
εξειδικευμένο περιεχόμενο, επειδή περιέχει μόνο τοπικά θέματα, εκδίδεται
μόνο στα πορτογαλικά και διανέμεται αποκλειστικά στην περιοχή της Μαδέιρα,
καθώς δεν υπάρχει συμφωνία διανομής με άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ενώ και
κατά τα έτη πριν το 2010 μόνο δύο εφημερίδες την ημέρα αποστέλλονταν εκτός
Πορτογαλίας. Και ο ραδιοφωνικός σταθμός που ανήκει στην εφημερίδα
εκπέμπει, επίσης, μόνο στην πορτογαλική γλώσσα για το τοπικό ακροατήριο,
μολονότι μέσω του Διαδικτύου μπορούν να τον ακούσουν και άτομα από τα
γειτονικά κράτη μέλη. Τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία ότι απευθύνονται μόνο
σε πελάτες της περιοχής Μαδέιρα ή, το πολύ, της Πορτογαλίας. Το ίδιο ισχύει
και για την on-line έκδοση της εφημερίδας, που είναι μόνο στα πορτογαλικά, δεν
εμφανίζει κάθε σελίδα (παρά μόνο την πρώτη σελίδα) της έντυπης έκδοσης και
δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής συνδρομής για την καθημερινή
ενημέρωση23
ο κυρίαρχος ερασιτεχνικός χαρακτήρας των μικρών συλλόγων γκολφ που
δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (ενώ και οι εμπορικές δραστηριότητές
τους είναι πολύ περιορισμένες), σε αντιδιαστολή προς τους επαγγελματικούς
συλλόγους γκολφ που δραστηριοποιούνται στην εθνική και τη διεθνή αγορά,
καθιστούν απίθανο το ενδεχόμενο να προσελκύσουν πολλούς πελάτες (παίκτες
γκολφ) από το εξωτερικό24
τα μαθήματα εκπαίδευσης για διάφορα ορειβατικά αθλήματα, που οργανώνει
για το ευρύ κοινό το βρετανικό Εθνικό Υπαίθριο Κέντρο Κατάρτισης στη Σκωτία,
για να τους παράσχει τα προσόντα που θα οδηγήσουν στους αναγνωρισμένους
τίτλους από τους Εθνικούς Αθλητικούς Συλλόγους (βρετανικούς φορείς

22

N 257/2007 – Basque theatre productions (Spain), παρ. 21-24.

23

SA.33243 – Jornal da Madeira (Portugal), παρ. 37-39.

24

SA.38208 – Amateur golf clubs (UK), παρ. 25-29.
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πιστοποίησης), ώστε να γίνουν προπονητές και εκπαιδευτές, απευθύνονται κατά
κύριο λόγο σε τοπικούς πελάτες και μόνο σε ένα μικρό ποσοστό σε πελάτες του
εξωτερικού (για το έτος 2012/13, μόνο 50 πελάτες ήταν από το εξωτερικό, που
αντιστοιχούσαν μόνο στο 7% του ετήσιου εισοδήματος του Κέντρου Κατάρτισης,
ενώ για τα προηγούμενα τρία χρόνια κανένας αλλοδαπός δεν παρακολούθησε
τα μαθήματα αυτά). Επειδή οι βρετανικοί φορείς πιστοποίησης είναι ρυθμιστική
αρχή περιφερειακής ή, το πολύ, εθνικής εμβέλειας, η Επιτροπή θεώρησε ότι από
τη φύση τους τα μαθήματα αυτά στοχεύουν σε πελάτες που κατοικούν στη
Σκωτία ή, το πολύ, στο Ηνωμ. Βασίλειο25. Παρόλο δε που ορισμένα από τα
μαθήματα εκπαίδευσης για διάφορα ορειβατικά αθλήματα, που διοργάνωσε το
βρετανικό Εθνικό Υπαίθριο Κέντρο Κατάρτισης, έλαβαν χώρα στο εξωτερικό
(Γαλλία, Κροατία και Ελλάδα), θεωρήθηκε ότι ήταν τόσο μικρής εμβέλειας που
δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, καθώς είχαν
εκπαιδευόμενους μόνον από το Ηνωμ. Βασίλειο και αντιπροσώπευαν μόνον ένα
πολύ μικρό μέρος της ετήσιας συνολικής δραστηριότητας του Κέντρου (4%-7%
για τα έτη 2011-2013)26
οι αθλητικές εγκαταστάσεις για καθαρά τοπική χρήση (π.χ. χιονοδρομικοί
αναβατήρες), που βρίσκονται σε ζώνες με μικρή ή ανύπαρκτη δυνατότητα
τουριστικής εκμετάλλευσης και με περιορισμένο αριθμό υποδομών για τον
χειμερινό αθλητισμό και των οποίων οι χρήστες είναι λίγοι και αποτελούνται
κυρίως από ντόπιο πληθυσμό που, κατά κανόνα, δεν έχουν ως εναλλακτικό
προορισμό τόπους σε άλλα κράτη μέλη, δεν νοθεύουν τον ανταγωνισμό και δεν
έχουν επιπτώσεις στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Αντιθέτως, η κρατική
ενίσχυση σε εγκαταστάσεις με συρματόσχοινο, οι οποίες βρίσκονται σε
τουριστικά κέντρα που μπορούν να προσελκύσουν χρήστες που έχουν ως
εναλλακτική λύση προορισμούς της αλλοδαπής, νοθεύει τον ανταγωνισμό και
έχει επιπτώσεις στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, οι
εγκαταστάσεις με συρματόσχοινο που προορίζονται να ικανοποιήσουν γενικές
ανάγκες κυκλοφορίας του πληθυσμού λειτουργούν σε έναν τομέα που
χαρακτηρίζεται από διασυνοριακές συναλλαγές και, άρα, μπορούν να τις
επηρεάσουν. Για να γίνει διάκριση μεταξύ των εγκαταστάσεων με
συρματόσχοινο για τη μεταφορά κοινού που προορίζονται για την κάλυψη
τοπικών αναγκών και των άλλων, θα πρέπει κατά κανόνα να λαμβάνονται
υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: α) η τοποθεσία της εγκατάστασης (π.χ. εντός
πόλεων ή σύνδεση μεταξύ χωριών), β) η περίοδος λειτουργίας (εποχιακά, καθ’
όλο το έτος ή ημερησίως), γ) εάν οι χρήστες είναι τοπικοί ως επί το πλείστον
(αναλογία των ημερησίων εισιτηρίων σε σύγκριση με τα εβδομαδιαία), δ) ο
συνολικός αριθμός και η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων σε σχέση με τον

25

SA.37963 – Glenmore Lodge (UK), παρ. 18-19.

26

SA.37963 – Glenmore Lodge (UK), παρ. 20.
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αριθμό των κατοίκων που είναι χρήστες και ε) άλλες σχετικές με τον τουρισμό
εγκαταστάσεις στην περιοχή27

3)

Τον σκοπό του μέτρου που πρέπει να είναι άλλος από την αύξηση των
δραστηριοτήτων του δικαιούχου (γιατί τότε θα μπορούσε να προσελκύσει επενδυτές
από άλλα κράτη μέλη)
η αναβάθμιση ενός λιμένα αλίευσης (επιμήκυνση της αποβάθρας για εμπορική
αλίευση και κατασκευή πλωτής εξέδρας για ερασιτεχνικό ψάρεμα), που διαθέτει
και μαρίνα για σκάφη αναψυχής, στοχεύει να αποσυμφορήσει την κίνηση και να
αυξήσει την ασφάλεια του λιμένα, έτσι ώστε να διατηρούνται χωριστά οι
εμπορικές από τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, και όχι να αυξήσει το βάθος
του λιμένα, προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετεί και μεγαλύτερα σκάφη
(αλιευτικά ή αναψυχής)28
η αύξηση των κλινών ενός δημόσιου νοσοκομείου, παρόλο που καταρχήν θα
μπορούσε να επηρεάζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, δεν λογίζεται ότι το
επηρεάζει στην προκειμένη περίπτωση, επειδή στοχεύει να εξυπηρετήσει την
τοπική νοσοκομειακή αγορά που εμφανώς υποφέρει από έλλειψη κλινών, και
όχι να δημιουργήσει νοσοκομειακά συγκροτήματα που θα προσελκύσουν
πελάτες από άλλα κράτη μέλη29

4)

Τυχόν ενδείξεις για ενδιαφέρον επενδυτών από άλλα κράτη μέλη να παρέχουν
παρόμοιες υπηρεσίες/προϊόντα
δεν υπήρξαν επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών που θέλησαν να επενδύσουν
στην ίδια περιοχή, για να παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής
βοήθειας30 ή παρόμοιες μονάδες ιατρικής φροντίδας31 ή παρόμοιες
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές επιχειρήσεις32 ή παρόμοια μαθήματα
κατάρτισης για ορειβατικά αθλήματα για προπονητές ή για το ευρύ κοινό33 ή να
εκδόσουν εφημερίδες και να κάνουν ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές34

27

N 376/01 — Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινο για τη μεταφορά κοινού (Ιταλία), EE 2002 C 17/2, παρ. 27 και
55-57.
28

SA.39402 – Lauwersoog port (Netherlands), παρ. 36-37.

29

Ν 543/2001 – Capital Allowances for Hospitals (Ireland), παρ. 20.

30

SA.37432 – Δημόσια νοσοκομεία (Czech Rep.), παρ. 23.

31

SA.34576 – Jean Piaget (Portugal), παρ. 24.

32

SA.33149 – Wirtschaftsbüro (Germany), παρ. 22.

33

SA.37963 – Glenmore Lodge (UK), παρ. 21.

34

SA.33243 – Jornal da Madeira (Portugal), παρ. 42.
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5)

Την κατάσταση της σχετικής αγοράς εν γένει (τοπική και όχι διεθνής) τόσο για τον
δικαιούχο όσο και για τους ανταγωνιστές του και την κατάσταση του δικαιούχου
(κύκλος εργασιών, δυναμικότητα υποδομών, μερίδιο αγοράς)
το ιατρικό κέντρο στο Durmersheim δεν δραστηριοποιείται σε άλλη αγορά πλην
της τοπικής και δεν έχει διεθνή δραστηριότητα, όπως π.χ. μία πολυεθνική. Έτσι,
το μέτρο δεν θα ενισχύσει, ούτε έμμεσα, τη θέση της επιχείρησης στη διεθνή
αγορά35
η δημόσια στήριξη των δημοσίων ιατρικών ιδρυμάτων επιχειρήσεων δεν
εμπόδισε τις ιδιωτικές κλινικές να αναπτυχθούν και δραστηριοποιηθούν στην
ίδια περιοχή36
η γεωγραφική θέση των λιμένων αναψυχής, το σχετικά περιορισμένο μέγεθός
τους και η περιορισμένη κρατική ενίσχυση σε σχέση με τον αριθμό θέσεων
αγκυροβόλησης στον λιμένα, σημαίνουν πως δεν μπορεί να αναμένεται ότι η
ενίσχυση θα προτρέψει ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής από άλλα κράτη μέλη να
κάνουν χρήση σταθερών ή ημερήσιων αγκυροβολίων σε αυτόν τον λιμένα
αναψυχής αντί σε λιμένες αναψυχής άλλων κρατών μελών37
το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές του δικαιούχου (συνήθως καταγγέλλοντες)
δραστηριοποιούνται επίσης μόνο στην τοπική περιοχή, σημαίνει ότι υπάρχει μεν
κάποια στρέβλωση στον τοπικό ανταγωνισμό, αλλά αυτό δεν έχει επίπτωση στις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές38
η μαρίνα ενός λιμανιού για σκάφη αναψυχής, που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών
το 3% του συνολικού κύκλου εργασιών του λιμανιού, διαθέτει μόνον 60 θέσεις
ελλιμενισμού, ενώ το ποσοστό των διεθνών εκφορτώσεων στη μαρίνα είναι
μόνο 5%, δεν αποσκοπεί να προσελκύσει διεθνείς, παρά μόνον τοπικούς,
πελάτες39
οι ερασιτεχνικοί μικροί σύλλογοι γκολφ, που δραστηριοποιούνται σε τοπικό
επίπεδο και έχουν πολύ περιορισμένες εμπορικές δραστηριότητες, δεν
βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τους επαγγελματικούς συλλόγους γκολφ που
λειτουργούν με σκοπό το κέρδος και δραστηριοποιούνται στην εθνική και τη
διεθνή αγορά. Εξάλλου, οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι απολαμβάνουν της
φοροαπαλλαγής, μόνον εφόσον ο κύκλος εργασιών τους είναι κάτω από ένα
όριο40

35

SA.37904 – Ιατρικό Κέντρο (Γερμανία), παρ. 18. Βλ. και απόφαση Τ-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia/Επιτροπή, ECLI:EU:T:1999:125, σκ. 41 («όταν μια κρατική ενίσχυση οικονομικού χαρακτήρα ενισχύει τη
θέση μιας επιχειρήσεως σε σχέση με άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές,
πρέπει να θεωρείται ότι η εν λόγω ενίσχυση επηρεάζει τις συναλλαγές αυτές»).
36

SA.38035 – Rehabilitation clinic (Germany), παρ. 15.

37

Απόφαση Επιτροπής 2004/114/ΕΚ, Λιμένες αναψυχής (Ολλανδία), παρ. 55.

38

Απόφαση Επιτροπής 2004/114/ΕΚ, Λιμένες αναψυχής (Ολλανδία), παρ. 55, SA.37904 – Ιατρικό Κέντρο
(Γερμανία), παρ. 18, SA.33149 – Wirtschaftsbüro (Germany), παρ. 21, SA.37963 – Glenmore Lodge (UK), παρ. 6.
39

SA.39402 – Lauwersoog port (Netherlands), παρ. 28-31.

40

SA.38208 – Amateur golf clubs (UK), παρ. 14-16 και 25-29.
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λόγω των μεγάλων ζημιών της εφημερίδας της Μαδέιρα κατά τα προηγούμενα
έτη, δεν προβλέπεται ότι η κρατική χρηματοδότηση της εφημερίδας θα
χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση, για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της
εκτός της τοπικής αγοράς της Μαδέιρα. Επίσης, δεν προβλέπεται ότι η
εφημερίδα θα προσελκύσει διαφημίσεις από ανταγωνιστές άλλων κρατών
μελών, δεδομένου ότι και τα έσοδά της από τις διαφημίσεις είναι υπερβολικά
λίγα, με αποτέλεσμα η κρατική χρηματοδότηση της εφημερίδας να έχει
αμελητέο αντίκτυπο στην αγορά της διαφήμισης41
το ενδεχόμενο να παρουσιασθούν οι επιδοτούμενες βασκικές θεατρικές
παραγωγές στο εξωτερικό, όπου θα βρίσκονται σε ανταγωνισμό με άλλες μη
επιδοτούμενες θεατρικές παραγωγές, δεν φαίνεται πιθανό να διαταράξει τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, καθώς υπάρχει το πρόβλημα της γλώσσας που
διακρίνει τις θεατρικές παραγωγές από άλλα καλλιτεχνικά προϊόντα, όπως η
μουσική ή ο χορός. Για τον λόγο αυτόν, ακόμη και αν η επιχείρηση ήθελε να
κάνει θεατρική περιοδεία, θα τη διοργάνωνε μάλλον στην Ισπανία παρά στο
εξωτερικό. Εξάλλου, επειδή οι επιδοτούμενες βασκικές θεατρικές επιχειρήσεις
είναι κυρίως μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, που πρέπει να καλύψουν ως
ίδια συμμετοχή τουλάχιστον το 30% των επιλέξιμων δαπανών, φαίνεται απίθανο
να επιδοτήσουν σταυροειδώς άλλες δραστηριότητές τους, για τις οποίες υπάρχει
διεθνής αγορά, ή άλλα πολιτιστικά προϊόντα που μπορούν να εξαχθούν εύκολα42
η χρηματοδότηση φυσικών προσώπων ή ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται σε
άλλους τομείς εκτός των μεταφορών και αποκλειστικά σε τοπική ή περιφερειακή
κλίμακα, για την αγορά μικρού επαγγελματικού οχήματος (κατηγορίας Δ), που
κατά κανόνα χρησιμοποιείται για πολύ σύντομες διαδρομές στην κλίμακα αυτή,
δεν επηρεάζει τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, καθώς θεωρείται ότι αυτός
ο τύπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν έχει άλλες επιπτώσεις πέρα από
την τοπική αγορά όπου δρα κάθε επιχείρηση. Επιπλέον, οι επιπτώσεις αυτών
των υπηρεσιών για ίδιο λογαριασμό στην αγορά μεταφορών είναι αμελητέες,
διότι η ανάθεση της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών σε μια μεταφορική
εταιρεία δεν είναι βιώσιμη επιλογή από οικονομική άποψη43
το λιγοστό προσωπικό (μόνο δύο υπάλληλοι) μίας δημοτικής επιχείρησης
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει παρά μόνον τις λίγες πολύ μικρές επιχειρήσεις της
υποβαθμισμένης περιοχής Gaarden της πόλης Kiel44

41

SA.33243 – Jornal da Madeira (Portugal), παρ. 40-41.

42

N 257/2007 – Basque theatre productions (Spain), παρ. 25 και 27.

43

Απόφαση Επιτροπής 98/693/ΕΚ, Ισπανικό καθεστώς ενισχύσεων για την αγορά επαγγελματικών οχημάτων, ΕΕ
1998 L 329/23 και Απόφαση Επιτροπής 2001/605/ΕΚ, Αγορά επαγγελματικών οχημάτων (Ισπανία), ΕΕ 2012 L
212/34, παρ. 12 και 29-31.
44

SA.33149 – Wirtschaftsbüro (Germany), παρ. 21.
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στην περίπτωση που μια ιδιωτική εταιρεία, με κύρια (επικερδή) δραστηριότητα
την κατασκευή ελαφρού κεραμικού σκυροδέματος (όπου υπάρχει ενδοκοινοτικό
εμπόριο), δραστηριοποιείται επίσης στη διοργάνωση των πολιτιστικών
εκδηλώσεων του Δημαρχείου του Přerov (που είναι ζημιογόνα δραστηριότητα
παρότι επιδοτούμενη από το κράτος) και τηρεί χωριστούς λογαριασμούς και
παρακολούθηση για τις δύο αυτές δραστηριότητές της, θεωρείται απίθανο να
επιδοτηθεί σταυροειδώς η επικερδής της δραστηριότητα από τη χρηματοδότηση
που της χορηγείται για τις μη επικερδείς καλλιτεχνικές της δραστηριότητες45

6)

Το χαμηλό ποσό της κρατικής χρηματοδότησης
το πολύ μικρό ποσό της κρατικής χρηματοδότησης του κυπριακού Κέντρου
Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (823.000 ευρώ)46 ή των μουσείων της Σαρδηνίας
(400.000 ευρώ)47 ή των επενδύσεων στο ολλανδικό λιμάνι αλίευσης Lauwersoog
(3,3 εκατ. ευρώ)48 συνιστά πρόσθετη ένδειξη ότι είναι αμελητέος ο αντίκτυπος
του έργου στο ενδοκοινοτικό εμπόριο
ο μικρός προϋπολογισμός του καθεστώτος και τα μικρά ποσά των επιμέρους
επιχορηγήσεων στις βασκικές θεατρικές επιχειρήσεις, που στη μεγάλη
πλειοψηφία μάλιστα των δικαιούχων βρίσκεται κάτω των ορίων του κανόνα de
minimis (200.000 ευρώ), δεν φαίνεται πιθανό να μπορούν να διαταράξουν τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές49
η διαφορά τιμής μεταξύ του (χαμηλότερου) ενοικίου που πλήρωνε το ιατρικό
κέντρο και της αγοραίας τιμής των ενοικίων ήταν πολύ μικρή (1,60 ευρώ/τ.μ.),
και ενδεχομένως θα βρισκόταν κάτω των ορίων του κανόνα de minimis (200.000
ευρώ την τριετία)50

Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΘΕΙ
ΟΤΙ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
1.
Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, το κατά πόσον ο τοπικός χαρακτήρας ενός
μέτρου κρατικής χρηματοδότησης προς μία επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει ή όχι τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές αξιολογείται κάθε φορά ad hoc βάσει των παραπάνω
κριτηρίων, ενδέχεται να προκύψουν στην πράξη και οριακές περιπτώσεις, όπου αυτό δεν
θα είναι και τόσο σαφές.

45

N 497/2006 – Přerov Municipal Hall (Czech Rep.), παρ. 14-15.

46

SA.34466 – Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (Κύπρος), παρ. 23.

47

Ν 630/2003 – Musei di Sardegna (Italia).

48

SA.39402 – Lauwersoog port (Netherlands), παρ. 38.

49

N 257/2007 – Basque theatre productions (Spain), παρ. 26.

50

SA.37904 – Ιατρικό Κέντρο (Γερμανία), παρ. 19.
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Τόσο σ’ αυτές τις οριακές περιπτώσεις όσο και σε κάθε άλλη περίπτωση που το μέτρο έχει
μεν τοπικό χαρακτήρα, αλλά πιθανολογείται ότι, παρόλα αυτά, είναι ικανό να επηρεάσει
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (επομένως, δεν έχει απλώς τοπικό αντίκτυπο), και εφόσον
βέβαια πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, η
Επιτροπή αποφαίνεται ότι πρόκειται για κρατική ενίσχυση, την οποία όμως ενδέχεται
τελικά να αξιολογήσει ως συμβατή:
είτε βάσει του ΓΑΚ (χωρίς κοινοποίηση), εφόσον εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία
που αυτός καλύπτει (σημειώνεται μάλιστα η νέα κατηγορία του άρθρου 56 για τις
τοπικές υποδομές) και τηρεί τους όρους της
είτε βάσει της Απόφασης 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής (χωρίς κοινοποίηση) για
αντιστάθμιση σε μικρές και κοινωνικές ΥΓΟΣ, εφόσον εμπίπτει σε μία από τις
περιπτώσεις του άρθρου 2 και τηρεί τους όρους της
είτε, στις λοιπές περιπτώσεις, βάσει των εξαιρέσεων του άρθρου 107 παρ. 2 και 3
ΣΛΕΕ και των συναφών Κατευθυντηρίων Γραμμών και Πλαισίων της Επιτροπής
(κατόπιν κοινοποίησης). Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπάρχουν
αδικαιολόγητες αρνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισμό και τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές με βάση την έκτη κοινή αρχή αξιολόγησης, επειδή η ενίσχυση αφορούσε
τοπική αγορά (παραγωγής και κατανάλωσης του προϊόντος), η επιχείρηση κατείχε
μικρό μερίδιο της εθνικής παραγωγής και της ευρωπαϊκής κατανάλωσης κ.λπ.51.
2.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει μάλιστα προβεί σε παρόμοια υποθετική
«άσκηση» σε ορισμένες αποφάσεις της, όπου, παρόλο που κατέληξε ότι το μέτρο δεν
επηρεάζει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και, άρα, δεν είναι κρατική ενίσχυση, εξέτασε, για
λόγους ολοκληρωμένης αξιολόγησης, την υποθετική περίπτωση κατά την οποία το μέτρο
θα επηρέαζε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και θα ήταν κρατική ενίσχυση, καταλήγοντας
ότι αυτή θα είχε κριθεί συμβατή ως εξής:
α)

Στην απόφαση των Ερασιτεχνικών συλλόγων γκολφ, το μέτρο θα μπορούσε να
υιοθετηθεί χωρίς κοινοποίηση, βάσει του άρθρου 55 του ΓΑΚ 651/2014, που
επιτρέπει λειτουργικές ενισχύσεις σε αθλητικές υποδομές, καθώς βρίσκεται κάτω
από το όριο κοινοποίησης του άρθρου 4 παρ. 1 (κη) του ΓΑΚ52

β) Στην απόφαση των τσέχικων δημόσιων νοσοκομείων, το μέτρο θα μπορούσε να
υιοθετηθεί χωρίς κοινοποίηση, καθώς επρόκειτο για αντισταθμίσεις για την παροχή
ΥΓΟΣ που εμπίπτουν στο άρθρο 2 παρ. 1 (β) της Απόφασης 2012/21/ΕΕ (νοσοκομεία

51

SA.38823 – Madeira rums and liqueurs (Portugal), παρ. 38: Το καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης σε 10 μικρές
επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά ρούμι και λικέρ, τα οποία καταναλώνονται επίσης τοπικά (μόνο στην
αυτόνομη περιοχή της Μαδέιρα) είναι κρατική ενίσχυση, επειδή πρόκειται για ποτά που βρίσκονται σε
ανταγωνισμό με άλλα αλκοολούχα ποτά και, κατά συνέπεια, θα μπορούσε να επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές. Η ενίσχυση κρίθηκε όμως τελικά συμβατή, επειδή πληρούσε όλες τις κοινές αρχές αξιολόγησης των
Κατευθυντηρίων Γραμμών για περιφερειακές ενισχύσεις 2014-2020· θεωρήθηκε δε ότι το μέτρο δεν έχει
αδικαιολόγητες αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισμό και το ενδοκοινοτικό εμπόριο, καθώς η τοπική
παραγωγή ρούμι και λικέρ στη Μαδέιρα αντιπροσωπεύει μόνον το 1,6% της εθνικής παραγωγής αλκοολούχων
ποτών και το 0,06% της συνολικής κατανάλωσης στην ΕΕ.
52

SA.38208 – Amateur golf clubs (UK), παρ. 31-33.

15

που παρέχουν υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών) και η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι τηρούσε όλους τους όρους της53
γ) Στην απόφαση της χρηματοδότησης ιδιωτικής εταιρείας για τη διαχείριση και
διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του δημαρχείου Přerov, το μέτρο θα
μπορούσε να κριθεί συμβατό βάσει του άρθρου 87 παρ. 3 (δ) της Συνθήκης για τον
πολιτισμό, δεδομένου ότι κάθε εκδήλωση κόστιζε περίπου 5.000 ευρώ (που ήταν
κάτω του ορίου de minimis) και ότι η συνολική χρηματοδότησης της εταιρείας
βασίσθηκε στο καθαρό κόστος των εκδηλώσεων, ενώ θα βαρυνόταν η ίδια και με το
20% του εν λόγω κόστους, οπότε η ενίσχυση δεν υπερέβαινε το αναγκαίο μέτρο54
δ) Στην απόφαση των βελγικών δημόσιων νοσοκομείων IRIS, η Επιτροπή ζήτησε από την
Ιρλανδία να της παράσχει πληροφορίες, για να διαπιστώσει εάν τηρούνταν οι όροι
της τότε ισχύουσας Απόφασης 2005/842/ΕΕ για τις ΥΓΟΣ που δεν απαιτούσε την
κοινοποίηση του μέτρου55.

Είμαστε στη διάθεσή σας για ανταλλαγή απόψεων και σχολίων ή διευκρινίσεων.
Για τη ΜοΚΕ

Δρ. Ε. Μουαμελετζή
Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ
Συντονίστρια Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ΚΔΕΟΔ

53

SA.37432 – Δημόσια νοσοκομεία (Czech Rep.), παρ. 25-30.

54

N 497/2006 – Přerov Municipal Hall (Czech Rep.), παρ. 17-20.

55

SA.19864 – IRIS hospitals (Belgium), παρ. 99.
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Ο παρών κατάλογος σημείων ελέγχου δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλο που μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης
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Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (κανονισμός 651/2014) — έγγραφο εργασίας
Ενισχύσεις για τοπικές υποδομές
Πρώτα θα πρέπει να ελέγχονται οι γενικοί όροι εφαρμογής του ΓΚΑΚ (12 όροι/άρθρα 1-12) ΚΑΙ στη συνέχεια οι όροι που αφορούν τις
ενισχύσεις για τοπικές υποδομές

A. Γενικοί όροι εφαρμογής.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός ορισμένων δραστηριοτήτων (παράγραφος 2)
Δεν εφαρμόζεται:
• στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές·
• στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων
προϊόντων αντί των εισαγομένων.
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός ορισμένων τομέων (παράγραφος 3)
• Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια* (όπως στον κανονισμό 1379/2013)·
• Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων*·
• Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων* αν το ποσό της ενίσχυσης
καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από
πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· ή όταν η
ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς·

• Ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών
ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου)·
* Αν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται επίσης σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
εν λόγω κανονισμού, ο κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς
αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που
ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις

Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των επιχειρήσεων τις οποίες αφορά ο κανόνας
Deggendorf (παράγραφος 4)

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (OK;)
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Δεν εφαρμόζεται στα καθεστώτα ενισχύσεων που δεν αποκλείουν ρητά την
καταβολή μεμονωμένων ενισχύσεων υπέρ επιχείρησης κατά της οποίας εκκρεμεί
διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την
οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη και δεν εφαρμόζεται
στις ad hoc ενισχύσεις υπέρ μιας τέτοιας επιχείρησης
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των προβληματικών επιχειρήσεων (παράγραφος 4)
Δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των μέτρων ενισχύσεων που παραβιάζουν το δίκαιο
της Ένωσης (παράγραφος 5)
Δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν παραβίαση του
δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους, και συνεπάγονται
ιδίως:
α) την υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε
την κύρια εγκατάστασή του. Είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να έχει, κατά τη χρονική
στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί
την ενίσχυση·
β) την υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές
υπηρεσίες·
γ) τον περιορισμό της δυνατότητας των δικαιούχων να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων της
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 4 — Όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων
Δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που υπερβαίνουν:
• για τις επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές: τα 10 εκατ. ευρώ ή το
συνολικό κόστος που υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ για την ίδια υποδομή.
Τα όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των
καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.
Άρθρο 5 — Διαφάνεια των ενισχύσεων
Εφαρμόζεται μόνο στις διαφανείς ενισχύσεις· ως τέτοιες λογίζονται:
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• οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου
• τα δάνεια (όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί βάσει του
επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε στην αγορά τη στιγμή της χορήγησης)

• οι εγγυήσεις
(όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση τις προμήθειες
ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται σε ανακοίνωση της Επιτροπής
ή

•
•

όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει γίνει δεκτό πριν από την εφαρμογή του
μέτρου, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις εγγυήσεις, και εφόσον η
εγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού αναφέρει ρητά το είδος της εγγύησης και το είδος των
υποκείμενων πράξεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΓΚΑΚ)
τα φορολογικά πλεονεκτήματα (όταν προβλέπεται ανώτατο όριο με το οποίο
διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου)
οι επιστρεπτέες προκαταβολές (εφόσον το συνολικό ονομαστικό ποσό της επιστρεπτέας
προκαταβολής δεν υπερβαίνει τα ισχύοντα όρια βάσει του κανονισμού ή εφόσον, πριν από την
εφαρμογή του μέτρου, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου
επιχορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής έγινε δεκτή μετά την κοινοποίησή της στην
Επιτροπή).

Άρθρο 6 — Χαρακτήρας κινήτρου
Οι ενισχύσεις μπορούν να τύχουν απαλλαγής μόνον εάν έχουν χαρακτήρα
κινήτρου:
• Ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο κράτος μέλος, πριν από
την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα, που περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης·
β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης
και λήξης·
γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου·
δ) κατάλογο των δαπανών του έργου·
ε) είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή,
εισφορά κεφαλαίου ή άλλο) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που
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απαιτείται για το έργο
• Ad hoc ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις· πέραν των ανωτέρω, το κράτος
μέλος έχει ελέγξει, πριν χορηγήσει την ενίσχυση, ότι ο δικαιούχος προσκόμισε
έγγραφα που αποδεικνύουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
- ουσιώδης αύξηση του αντικειμένου του έργου/της δραστηριότητας ως
αποτέλεσμα της ενίσχυσης· ή
- ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το
έργο/τη δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης· ή
- ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου
έργου/δραστηριότητας.
Εξαιρέσεις
• Φορολογικά πλεονεκτήματα εάν:
α) με το μέτρο παρέχεται δικαίωμα για ενισχύσεις βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων και χωρίς περαιτέρω άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την
πλευρά του κράτους μέλους· και
β) το μέτρο εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ προτού αρχίσουν οι εργασίες για το
ενισχυόμενο έργο ή δραστηριότητα, με εξαίρεση την περίπτωση διάδοχων
φορολογικών καθεστώτων, εφόσον η δραστηριότητα είχε ήδη καλυφθεί
από τα προηγούμενα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών
πλεονεκτημάτων.
Άρθρο 7 — Επιλέξιμες δαπάνες
Για τον υπολογισμό της έντασης της ενίσχυσης
• Αριθμητικά στοιχεία πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων·
• εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη εκτός από επιχορήγηση, το
ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της
ενίσχυσης·
• οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία
τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης (ομοίως για τις επιλέξιμες

4

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Ο παρών κατάλογος σημείων ελέγχου δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλο που μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης
Ιουνίου 2014 (ΓΚΑΚ), δεν αντικαθιστά τον εν λόγω κανονισμό και η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού
παραμένει ο μόνος τρόπος για τη χορήγηση της προβλεπόμενης απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης.
δαπάνες και με τα επιτόκια που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της
ενίσχυσης)·
• στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση χορηγείται μέσω φορολογικών
πλεονεκτημάτων, η αναγωγή της αξίας των δόσεων της ενίσχυσης γίνεται με
βάση τα προεξοφλητικά επιτόκια που ισχύουν κατά τον χρόνο υλοποίησης των
φορολογικών πλεονεκτημάτων·
• εάν οι ενισχύσεις χορηγούνται με τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών οι
οποίες, ελλείψει αποδεκτής μεθόδου για τον υπολογισμό του αντίστοιχου
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης, εκφράζονται ως ποσοστό των
επιλέξιμων δαπανών και το μέτρο προβλέπει ότι σε περίπτωση επιτυχούς
έκβασης του έργου, όπως προσδιορίζεται βάσει εύλογων και συνετών
υποθέσεων, οι προκαταβολές θα επιστρέφονται με επιτόκιο τουλάχιστον ίσο
προς το προεξοφλητικό επιτόκιο που ίσχυε κατά τον χρόνο χορήγησης της
ενίσχυσης, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10
εκατοστιαίες μονάδες.
Επιλέξιμες δαπάνες και τεκμηρίωση
• Οι επιλέξιμες δαπάνες τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένα και
επικαιροποιημένα έγγραφα.
Άρθρο 8 — Σώρευση
• Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το
συνολικό ποσό της ενίσχυσης (παράγραφος 1)·
• εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους
μέλους) συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον
τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα
μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με
την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που
χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό
ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της
ενωσιακής νομοθεσίας (παράγραφος 2)·
5

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Ο παρών κατάλογος σημείων ελέγχου δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλο που μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης
Ιουνίου 2014 (ΓΚΑΚ), δεν αντικαθιστά τον εν λόγω κανονισμό και η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού
παραμένει ο μόνος τρόπος για τη χορήγηση της προβλεπόμενης απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης.
•
•

•

οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες
κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες
δαπάνες (παράγραφος 3 στοιχείο α))·
δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με
οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες
επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την
υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται
στην ενίσχυση αυτή (παράγραφος 3 στοιχείο β))·
οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του ΓΚΑΚ δεν
σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις
ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της
έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του ΓΚΑΚ (παράγραφος
5).

Άρθρο 9 — Δημοσίευση και πληροφορίες
• Δημοσιεύονται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές
ενισχύσεις, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τα εξής (παράγραφος 1):
α) οι συνοπτικές πληροφορίες (βλ. άρθρο 11) ή σύνδεσμος που παρέχει
πρόσβαση σε αυτές·
β) το πλήρες κείμενο κάθε μέτρου ενίσχυσης (βλ. άρθρο 11) ή σύνδεσμος που
παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο·
γ) οι πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει
τα 500 000 ευρώ (βλ. παράρτημα III).
Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο
αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα
της η αρμόδια διαχειριστική αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου. Εναλλακτικά, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορούν επίσης να
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αποφασίσουν ότι καθένα από αυτά θα παρέχει τις πληροφορίες που αφορούν
τα μέτρα ενίσχυσης εντός της επικράτειάς του στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο.
• Για τα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων και για τα
καθεστώτα που υπάγονται στα άρθρα 16 και 21 (εξαιρουμένων των ΜΜΕ που
δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία εμπορική πώληση σε οποιαδήποτε αγορά),
οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου
θεωρείται ότι πληρούνται, εάν τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις απαιτούμενες
πληροφορίες για τα ποσά των μεμονωμένων ενισχύσεων στις εξής κλίμακες
(σε εκατ. ευρώ) (παράγραφος 2):
- 0,5-1·
- 1-2·
- 2-5·
- 5-10·
- 10-30· και
- 30 και άνω.
• Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) οργανώνονται
και είναι προσβάσιμες με τυποποιημένο τρόπο (βλ. παράρτημα III) και
επιτρέπουν λειτουργίες αποτελεσματικής αναζήτησης και λήψης αρχείων. Οι
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται εντός 6
μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης ή, για τις ενισχύσεις με
τη μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, εντός 1 έτους από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης και παραμένουν διαθέσιμες για
τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης
(παράγραφος 4).
• Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το
αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού
(παράγραφος 6).
Για τους ορισμούς των εννοιών: άρθρο 2 (προσοχή στον νέο ορισμό της προβληματικής επιχείρησης)
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Υποβολή εκθέσεων: άρθρο 11
Παρακολούθηση: άρθρο 12
Ανάκληση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία: άρθρο 10
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Β. Ειδικοί όροι όσον αφορά τις ενισχύσεις για τοπικές υποδομές
ΆΡΘΡΟ 56

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (OK;)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Είδος υποδομής:
• Η χρηματοδότηση της κατασκευής ή της αναβάθμισης τοπικών υποδομών
(που αφορά υποδομές οι οποίες συμβάλλουν σε τοπικό επίπεδο στη
βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος,
καθώς και στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της βιομηχανικής
βάσης) συμβιβάζεται και απαλλάσσεται από την υποχρέωση κοινοποίησης,
εάν πληρούνται οι γενικοί όροι συμβατότητας και οι όροι του παρόντος
άρθρου (παράγραφος 1).
• Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για υποδομές που
καλύπτονται από άλλα τμήματα του κεφαλαίου III του ΓΚΑΚ, με
εξαίρεση το τμήμα 1 — Περιφερειακές ενισχύσεις. Το παρόν άρθρο δεν
εφαρμόζεται επίσης στις αερολιμενικές και τις λιμενικές υποδομές
(παράγραφος 2).
• Οι ειδικές υποδομές δεν τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του παρόντος
άρθρου (παράγραφος 7).
Όροι
• Οι υποδομές τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών
ανοιχτά, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις. Η τιμή που χρεώνεται για τη
χρήση ή την πώληση της υποδομής αντιστοιχεί στην τιμή της αγοράς
(παράγραφος 3).
• Οποιαδήποτε παραχώρηση ή άλλη ανάθεση σε τρίτο μέρος της
λειτουργίας της υποδομής πραγματοποιείται με ανοικτή, διαφανή και χωρίς
διακρίσεις διαδικασία, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ισχυόντων
κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων (παράγραφος 4).
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•
•

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα
στοιχεία ενεργητικού (παράγραφος 5).
Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των
επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το
κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των
προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων, ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης
(παράγραφος 6).
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Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (κανονισμός 651/2014) — έγγραφο εργασίας
Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς
Πρώτα θα πρέπει να ελέγχονται οι γενικοί όροι εφαρμογής του ΓΚΑΚ (12 όροι/άρθρα 1-12) ΚΑΙ στη συνέχεια οι όροι που αφορούν τις ενισχύσεις για
τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς
A. Γενικοί όροι εφαρμογής.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός ορισμένων δραστηριοτήτων (παράγραφος 2)
• στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές·
• στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων
αντί των εισαγομένων.
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός ορισμένων τομέων (παράγραφος 3)
• Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια* (όπως στον κανονισμό 1379/2013)·
• Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων*
• Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων* αν το ποσό της ενίσχυσης
καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που
αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες
επιχειρήσεις· ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν
μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
• Ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών
ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου)·
* Αν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται επίσης σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, ο κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που
χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν
ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από
τις ενισχύσεις
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των επιχειρήσεων τις οποίες αφορά ο κανόνας Deggendorf
(παράγραφος 4)
Δεν εφαρμόζεται στα καθεστώτα ενισχύσεων που δεν αποκλείουν ρητά την καταβολή
μεμονωμένων ενισχύσεων υπέρ επιχείρησης κατά της οποίας εκκρεμεί διαταγή
ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (OK;)
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κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη και δεν εφαρμόζεται στις ad hoc ενισχύσεις υπέρ
μιας τέτοιας επιχείρησης
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των προβληματικών επιχειρήσεων (παράγραφος 4)
Δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των μέτρων ενισχύσεων που παραβιάζουν το δίκαιο της
Ένωσης (παράγραφος 5)
Δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν παραβίαση του δικαίου της
Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους, και συνεπάγονται ιδίως:
α) την υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα
του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να
έχει, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα
στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση·
β) την υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή
εθνικές υπηρεσίες·
γ) τον περιορισμό της δυνατότητας των δικαιούχων να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων
της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.
Άρθρο 4 — Όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων
Δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που υπερβαίνουν:
• για τις επενδυτικές ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της
κληρονομιάς: τα 150 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο· ενισχύσεις λειτουργίας
για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς: τα 75 εκατ. ευρώ ανά
επιχείρηση ετησίως·
• για τα καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα: τα 50 εκατ. ευρώ ανά
καθεστώς ετησίως.
Τα όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των
καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.
Άρθρο 5 — Διαφάνεια των ενισχύσεων
Εφαρμόζεται μόνο στις διαφανείς ενισχύσεις· ως τέτοιες λογίζονται:
• οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου
• τα δάνεια (όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί βάσει του
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επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε στην αγορά τη στιγμή της χορήγησης)
• οι εγγυήσεις
(όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση τις
προμήθειες ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται σε ανακοίνωση της Επιτροπής
ή
όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει γίνει δεκτό πριν από την εφαρμογή
του μέτρου, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις εγγυήσεις, και
εφόσον η εγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού αναφέρει ρητά το είδος της
εγγύησης και το είδος των υποκείμενων πράξεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του
ΓΚΑΚ)
• τα φορολογικά πλεονεκτήματα (όταν προβλέπεται ανώτατο όριο με το οποίο
διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου)
• οι επιστρεπτέες προκαταβολές (εφόσον το συνολικό ονομαστικό ποσό της
επιστρεπτέας προκαταβολής δεν υπερβαίνει τα ισχύοντα όρια βάσει του κανονισμού ή
εφόσον, πριν από την εφαρμογή του μέτρου, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής έγινε δεκτή
μετά την κοινοποίησή της στην Επιτροπή).
Άρθρο 7 — Επιλέξιμες δαπάνες
Για τον υπολογισμό της έντασης της ενίσχυσης (όταν η ένταση της ενίσχυσης δεν είναι
ίση με 100%)
• Αριθμητικά στοιχεία πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων·
• εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη εκτός από επιχορήγηση, το ποσό της
ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης·
• οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία τους
κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης (ομοίως για τις επιλέξιμες δαπάνες και με
τα επιτόκια που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης)·
• στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση χορηγείται μέσω φορολογικών πλεονεκτημάτων, η
αναγωγή της αξίας των δόσεων της ενίσχυσης γίνεται με βάση τα προεξοφλητικά
επιτόκια που ισχύουν κατά τον χρόνο υλοποίησης των φορολογικών πλεονεκτημάτων·
• εάν οι ενισχύσεις χορηγούνται με τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών οι οποίες,
ελλείψει αποδεκτής μεθόδου για τον υπολογισμό του αντίστοιχου ακαθάριστου
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ισοδύναμου επιχορήγησης, εκφράζονται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών και το
μέτρο προβλέπει ότι σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης του έργου, όπως
προσδιορίζεται βάσει εύλογων και συνετών υποθέσεων, οι προκαταβολές θα
επιστρέφονται με επιτόκιο τουλάχιστον ίσο προς το προεξοφλητικό επιτόκιο που
ίσχυε κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης μπορεί
να αυξηθεί κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες.
Επιλέξιμες δαπάνες και τεκμηρίωση
• Οι επιλέξιμες δαπάνες τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα
έγγραφα.
Άρθρο 8 — Σώρευση
• Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό
της ενίσχυσης (παράγραφος 1)·
• εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους)
συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια
κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης,
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό
ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες
δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι
ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας (παράγραφος 2)·
• οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες
κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες
(παράγραφος 3 στοιχείο α))·
• δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν
μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο
ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή (παράγραφος 3 στοιχείο β))·
• οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του ΓΚΑΚ δεν σωρεύονται
με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που
προβλέπεται στο κεφάλαιο III του ΓΚΑΚ (παράγραφος 5).
Άρθρο 9 — Δημοσίευση και πληροφορίες
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•

Δημοσιεύονται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σε
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τα εξής (παράγραφος 1):
α) οι συνοπτικές πληροφορίες (βλ. άρθρο 11) ή σύνδεσμος που παρέχει πρόσβαση σε
αυτές·
β) το πλήρες κείμενο κάθε μέτρου ενίσχυσης (βλ. άρθρο 11) ή σύνδεσμος που παρέχει
πρόσβαση στο πλήρες κείμενο·
γ) οι πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 500
000 ευρώ (βλ. παράρτημα III).
Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας,
οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο αναρτώνται στον
δικτυακό τόπο του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η αρμόδια
διαχειριστική αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εναλλακτικά, τα
συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν ότι καθένα από αυτά θα
παρέχει τις πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα ενίσχυσης εντός της επικράτειάς του
στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο.
• Για τα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων και για τα καθεστώτα
που υπάγονται στα άρθρα 16 και 21 (εξαιρουμένων των ΜΜΕ που δεν έχουν
πραγματοποιήσει καμία εμπορική πώληση σε οποιαδήποτε αγορά), οι όροι που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι
πληρούνται, εάν τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα
ποσά των μεμονωμένων ενισχύσεων στις εξής κλίμακες (σε εκατ. ευρώ) (παράγραφος
2):
- 0,5-1·
- 1-2·
- 2-5·
- 5-10·
- 10-30· και
- 30 και άνω.
• Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) οργανώνονται και
είναι προσβάσιμες με τυποποιημένο τρόπο (βλ. παράρτημα III) και επιτρέπουν
λειτουργίες αποτελεσματικής αναζήτησης και λήψης αρχείων. Οι πληροφορίες που
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία
χορήγησης της ενίσχυσης ή, για τις ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικών
πλεονεκτημάτων, εντός 1 έτους από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής
δήλωσης και παραμένουν διαθέσιμες για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία
χορήγησης της ενίσχυσης (παράγραφος 4).
• Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το αργότερο
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (παράγραφος 6).
Για τους ορισμούς των εννοιών: άρθρο 2 (προσοχή στον νέο ορισμό της προβληματικής επιχείρησης)
Υποβολή εκθέσεων: άρθρο 11
Παρακολούθηση: άρθρο 12
Ανάκληση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία: άρθρο 10

Β. Ειδικοί όροι όσον αφορά τις ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς
ΆΡΘΡΟ 53

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (OK;)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Συμβιβάζονται και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εάν
πληρούνται οι γενικοί όροι συμβατότητας και οι όροι του παρόντος άρθρου
(παράγραφος 1)
Σκοπός των ενισχύσεων και είδος των σχετικών δραστηριοτήτων
• Οι ενισχύσεις χορηγούνται για τους ακόλουθους πολιτιστικούς σκοπούς και
δραστηριότητες (παράγραφος 2):
α) μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώροι,
θέατρα, λυρικές σκηνές, αίθουσες συναυλιών, άλλοι οργανισμοί στον τομέα
του ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες
παρόμοιες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές, οργανώσεις και
ιδρύματα·
β) υλική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών της πολιτιστικής
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κληρονομιάς, κινητής ή ακίνητης, των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων,
των ιστορικών χώρων και κτιρίων· φυσική κληρονομιά που συνδέεται με την
πολιτιστική κληρονομιά ή αναγνωρίζεται επισήμως ως πολιτιστική ή φυσική
κληρονομιά από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές κράτους μέλους·
γ) άυλη κληρονομιά οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων των εθίμων
και της χειροτεχνίας της λαϊκής παράδοσης·
δ)
καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, φεστιβάλ,
εκθέσεις και άλλες παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες·
ε) πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και
προώθηση της κατανόησης της σημασίας που έχει η προστασία και η
προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης μέσω προγραμμάτων
εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταξύ άλλων με
τη χρήση των νέων τεχνολογιών·
στ) σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή, ψηφιοποίηση και
έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των
μεταφράσεων.
Μορφή των ενισχύσεων
• Οι ενισχύσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή (παράγραφος 3):
α) επενδυτικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων για την
κατασκευή ή την αναβάθμιση της πολιτιστικής υποδομής·
β) ενισχύσεων λειτουργίας.
Επιλέξιμες δαπάνες
•

Για τις επενδυτικές ενισχύσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο
επενδυτικό κόστος σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται (παράγραφος 4):
α) οι δαπάνες για την κατασκευή, την αναβάθμιση, την απόκτηση, τη συντήρηση
ή τη βελτίωση των υποδομών, εφόσον χρησιμοποιούνται κατά το 80%
τουλάχιστον της δυναμικότητάς τους ετησίως, τόσο σε χρόνο όσο και σε
χώρο, για πολιτιστικούς σκοπούς·
β) οι δαπάνες απόκτησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης,
μεταβίβασης ιδιοκτησίας ή υλικής μετεγκατάστασης της πολιτιστικής
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•

κληρονομιάς·
γ) οι δαπάνες για την προστασία, τη διατήρηση, την αποκατάσταση και την
ανάπλαση της υλικής και
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον κόστους αποθήκευσης υπό κατάλληλες
συνθήκες, ειδικών εργαλείων και υλικών, καθώς και οι δαπάνες για
τεκμηρίωση, έρευνα, ψηφιοποίηση και δημοσίευση·
δ) οι δαπάνες για τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού στην
πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για
ψηφιοποίηση και άλλες νέες τεχνολογίες, οι δαπάνες για τη βελτίωση της
προσπελασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ιδίως, ράμπες και
ανελκυστήρες για τα άτομα με αναπηρία, ενδείξεις σε γραφή Braille και
διαδραστικές εκθέσεις σε μουσεία), και για την προαγωγή της πολιτιστικής
πολυμορφίας όσον αφορά τις παραστάσεις, τα προγράμματα και τους
επισκέπτες·
ε) οι δαπάνες για πολιτιστικά έργα και δραστηριότητες, για προγράμματα
συνεργασίας και ανταλλαγών, καθώς και υποτροφίες, συμπεριλαμβανομένων
των δαπανών για διαδικασίες επιλογής, των δαπανών προώθησης και των
δαπανών που προκύπτουν άμεσα από το έργο.
Για τις ενισχύσεις λειτουργίας, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες
δαπάνες (παράγραφος 5):
α) οι δαπάνες των πολιτιστικών ιδρυμάτων ή του χώρου πολιτιστικής
κληρονομιάς που συνδέονται με διαρκείς ή περιοδικές δραστηριότητες, στις
οποίες περιλαμβάνονται εκθέσεις, παραστάσεις και εκδηλώσεις, καθώς και
συναφείς πολιτιστικές δραστηριότητες που εντάσσονται στη συνήθη πορεία
των εργασιών·
β) οι δαπάνες για πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
καθώς και για προώθηση της κατανόησης της σημασίας που έχει η
προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης
μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και αυξημένης ευαισθητοποίησης του
κοινού, μεταξύ άλλων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών·
γ) οι δαπάνες για τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στα πολιτιστικά
ιδρύματα ή τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και στις δραστηριότητες,
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συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ψηφιοποίησης και της χρήσης νέων
τεχνολογιών, καθώς και οι δαπάνες για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας
για τα άτομα με αναπηρία·
δ) οι δαπάνες λειτουργίας που συνδέονται άμεσα με το πολιτιστικό έργο ή
δραστηριότητα, όπως η απλή ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και χώρων
πολιτιστικών εκδηλώσεων, τα έξοδα ταξιδίου, υλικά και προμήθειες που
σχετίζονται άμεσα με το πολιτιστικό έργο ή τη δραστηριότητα,
αρχιτεκτονικές δομές για εκθέσεις και θεατρικές σκηνές, δανεισμός, μίσθωση
και απόσβεση εργαλείων, λογισμικού και εξοπλισμού, οι δαπάνες για τα
δικαιώματα πρόσβασης σε έργα καλυπτόμενα από δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας και άλλα περιεχόμενα προστατευόμενα από δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας, οι δαπάνες προώθησης και οι δαπάνες που
προκύπτουν άμεσα από το έργο ή τη δραστηριότητα· αποσβέσεις και έξοδα
χρηματοδότησης είναι επιλέξιμα μόνον εάν δεν έχουν καλυφθεί από
επενδυτική ενίσχυση·
ε) οι δαπάνες για το προσωπικό που απασχολείται στο πολιτιστικό ίδρυμα, τον
χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς ή το έργο·
στ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται
από εξωτερικούς συμβούλους και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίες
προκύπτουν άμεσα από το έργο.
Ανώτατα όρια ενισχύσεων
• Για τις επενδυτικές ενισχύσεις, το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη
διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της
επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ
των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων, ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης. Ο
φορέας εκμετάλλευσης της υποδομής επιτρέπεται να διατηρεί ένα εύλογο κέρδος
κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου (παράγραφος 6).
• Για τις ενισχύσεις λειτουργίας, το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το ποσό
που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των ζημιών εκμετάλλευσης και ένα εύλογο
κέρδος κατά τη σχετική περίοδο. Αυτό εξασφαλίζεται εκ των προτέρων, βάσει
εύλογων προβλέψεων, ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης (παράγραφος 7).
• Για τις ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ, το μέγιστο ποσό της

9

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Ο παρών κατάλογος σημείων ελέγχου δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλο που μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της
17ης Ιουνίου 2014 (ΓΚΑΚ), δεν αντικαθιστά τον εν λόγω κανονισμό και η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του
κανονισμού παραμένει ο μόνος τρόπος για τη χορήγηση της προβλεπόμενης απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης.

•

•

ενίσχυσης μπορεί να καθοριστεί, αντί με τη μέθοδο που αναφέρεται στις
παραγράφους 6 και 7, στο 80% των επιλέξιμων δαπανών (παράγραφος 9).
Για την έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων, όπως ορίζονται στην
παράγραφο 2 στοιχείο στ), το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει
είτε τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και των προεξοφλημένων
εσόδων του έργου είτε το 70% των επιλέξιμων δαπανών. Τα έσοδα
αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων ή με μηχανισμό
ανάκτησης. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την έκδοση μουσικών και
λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δημιουργών
(έξοδα πνευματικών δικαιωμάτων), των αμοιβών των μεταφραστών, των
λοιπών εκδοτικών δαπανών (αναθεώρηση, διόρθωση, επιμέλεια), των εξόδων
σχεδιασμού και προεκτύπωσης και των εξόδων εκτύπωσης ή ηλεκτρονικής
έκδοσης (παράγραφος 9).
Οι ενισχύσεις προς τον Τύπο και τα περιοδικά, είτε εκδίδονται σε έντυπη
είτε σε ηλεκτρονική μορφή, δεν είναι επιλέξιμες δυνάμει του παρόντος
άρθρου (παράγραφος 10).
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Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (κανονισμός 651/2014) — έγγραφο εργασίας
Περιφερειακές ενισχύσεις
Πρώτα θα πρέπει να ελέγχονται οι γενικοί όροι εφαρμογής του ΓΚΑΚ (12 όροι/άρθρα 1-12) ΚΑΙ στη συνέχεια οι όροι που αφορούν τις
περιφερειακές ενισχύσεις.

A. Γενικοί όροι εφαρμογής.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 1 παράγραφος 2 — Αποκλεισμός ορισμένων δραστηριοτήτων και
ενισχύσεων που υπερβαίνουν ένα ορισμένο ποσό
Δεν εφαρμόζεται:
α)
σε καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων (εξαιρουμένου του άρθρου 15) με
μέσο ετήσιο προϋπολογισμό κρατικών ενισχύσεων που υπερβαίνει τα 150 εκατ.
ευρώ, μετά την παρέλευση εξαμήνου από την έναρξη ισχύος τους (ο
κανονισμός μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα σε οποιοδήποτε από αυτά τα καθεστώτα ενισχύσεων, αφού εξεταστεί
το σχετικό σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο κοινοποιείται από το κράτος μέλος
στην Επιτροπή, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του
καθεστώτος)·
β) σε οποιεσδήποτε μεταβολές των καθεστώτων που αναφέρονται ανωτέρω, πλην
των τροποποιήσεων που δεν είναι ικανές να επηρεάσουν τη συμβατότητα του
καθεστώτος ενισχύσεων βάσει του εν λόγω κανονισμού ή δεν είναι ικανές να
επηρεάσουν σημαντικά το περιεχόμενο του εγκεκριμένου σχεδίου αξιολόγησης·
γ) στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές·
δ) στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων
προϊόντων αντί των εισαγομένων.
Άρθρο 1 παράγραφος 3 και άρθρο 13 — Αποκλεισμός ορισμένων τομέων
Άρθρο 1 παράγραφος 3: Δεν εφαρμόζεται:

• στην αλιεία και υδατοκαλλιέργεια* (όπως στον κανονισμό 1379/2013)
Ιούνιος 2015

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (OK;)
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• στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων* με εξαίρεση την
•

αντιστάθμιση άλλων επιπρόσθετων δαπανών πλην των δαπανών μεταφοράς στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές (άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β))
στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων* αν το ποσό της

ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω
προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην
αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την
υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς
παραγωγούς·
α) στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών
ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου)·
* Αν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται επίσης σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, ο κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που
χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν
ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από
τις ενισχύσεις

Άρθρο 13: Οι περιφερειακές ενισχύσεις δεν εφαρμόζονται ειδικότερα:
α) στον τομέα του χάλυβα, στον τομέα του άνθρακα, στον ναυπηγικό τομέα, στον
τομέα των συνθετικών ινών, στον τομέα των μεταφορών και στη συναφή
υποδομή, καθώς και στην παραγωγή, διανομή και τις υποδομές ενέργειας
β) σε καθεστώτα που στοχεύουν σε περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων τομέων
οικονομικής δραστηριότητας (ο τουρισμός, οι υποδομές ευρυζωνικών δικτύων ή
η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων δεν λογίζονται ως τέτοια)
γ) σε καθεστώτα για την αντιστάθμιση των δαπανών μεταφοράς προϊόντων που
παράγονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ή σε αραιοκατοικημένες περιοχές
για δραστηριότητες στους τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και της
εμπορίας των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης,
για δραστηριότητες στο πλαίσιο του κανονισμού 1893/2006 και για τη
μεταφορά εμπορευμάτων μέσω αγωγών
δ) στις μεμονωμένες επενδυτικές ενισχύσεις προς δικαιούχους οι οποίοι έχουν
προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του
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Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της
αίτησής τους ή προς δικαιούχους που έχουν προγραμματίσει να προβούν σε
παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο
ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν
υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή
ε) στις ενισχύσεις λειτουργίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις των οποίων οι
κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στον τομέα Κ «Χρηματοπιστωτικές και
ασφαλιστικές δραστηριότητες» της NACE αναθ. 2 ή σε επιχειρήσεις που
ασκούν ενδοομιλικές δραστηριότητες και των οποίων οι κύριες δραστηριότητες
εμπίπτουν στις τάξεις 70.10 «Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων» ή 70.22
«Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών
διαχείρισης» της NACE αναθ. 2.
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των επιχειρήσεων τις οποίες αφορά ο κανόνας
Deggendorf (παράγραφος 4)
Δεν εφαρμόζεται στα καθεστώτα ενισχύσεων που δεν αποκλείουν ρητά την
καταβολή μεμονωμένων ενισχύσεων υπέρ επιχείρησης κατά της οποίας εκκρεμεί
διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία
μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη και δεν εφαρμόζεται στις ad
hoc ενισχύσεις υπέρ μιας τέτοιας επιχείρησης
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των προβληματικών επιχειρήσεων (παράγραφος 4)
Δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των μέτρων ενισχύσεων που παραβιάζουν το δίκαιο
της Ένωσης (παράγραφος 5)
Δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν παραβίαση του
δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους, και
συνεπάγονται ιδίως:
α) την υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε
την έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Είναι αποδεκτή η υποχρέωση του
δικαιούχου να έχει, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης,
εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση·
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β) την υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής
ή εθνικές υπηρεσίες·
γ) τον περιορισμό της δυνατότητας των δικαιούχων να κάνουν χρήση των
αποτελεσμάτων της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.
Άρθρο 4 — Όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων
Δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που υπερβαίνουν:
• Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις: το «προσαρμοσμένο ποσό της
ενίσχυσης», που υπολογίζεται σύμφωνα με τον μηχανισμό που διευκρινίζεται
στο άρθρο 2 σημείο 20, προκειμένου για επένδυση με επιλέξιμες δαπάνες ύψους
100 εκατ. ευρώ·
• Περιφερειακές ενισχύσεις αστικής ανάπτυξης: τα 20 εκατ. ευρώ, όπως ορίζεται
στο άρθρο 16 παράγραφος 3.
Τα όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των
καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.
Άρθρο 5 — Διαφάνεια των ενισχύσεων
Εφαρμόζεται μόνο στις διαφανείς ενισχύσεις· ως τέτοιες λογίζονται:
α) οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου
β) τα δάνεια (όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί βάσει
του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε στην αγορά τη στιγμή της χορήγησης)
γ) οι εγγυήσεις (όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με
βάση τις προμήθειες ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται σε ανακοίνωση της
Επιτροπής
ή
όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει γίνει δεκτό πριν από την
εφαρμογή του μέτρου, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις
εγγυήσεις, και εφόσον η εγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού αναφέρει ρητά
το είδος της εγγύησης και το είδος των υποκείμενων πράξεων στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ΓΚΑΚ)
δ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα (όταν προβλέπεται ανώτατο όριο με το οποίο
διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου)
ε) οι ενισχύσεις για περιφερειακή αστική ανάπτυξη (εφόσον πληρούνται οι
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προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16)
Άρθρο 6 — Χαρακτήρας κινήτρου
Οι ενισχύσεις μπορούν να τύχουν απαλλαγής μόνον εάν έχουν χαρακτήρα
κινήτρου:
• Ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο κράτος μέλος, πριν από
την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα, που περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης·
β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και
λήξης·
γ) τον τόπο εκτέλεσης του έργου·
δ) κατάλογο των δαπανών του έργου·
δ) είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή,
εισφορά κεφαλαίου ή άλλο) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που
απαιτείται για το έργο
• Ad hoc ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις· πέραν των ανωτέρω, το κράτος
μέλος έχει ελέγξει, πριν χορηγήσει την ενίσχυση, ότι ο δικαιούχος προσκόμισε
έγγραφα που αποδεικνύουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
α) στην περίπτωση των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων: υλοποίηση
ενός έργου το οποίο δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή ή δεν
θα ήταν επαρκώς αποδοτικό για τον δικαιούχο, εάν δεν είχε χορηγηθεί η
ενίσχυση·
β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ότι υπάρχει:
- ουσιώδης αύξηση του αντικειμένου του έργου/της δραστηριότητας ως
αποτέλεσμα της ενίσχυσης·
- ή ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το
έργο/τη δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης·
- ή ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου
έργου/δραστηριότητας·
Εξαιρέσεις
• Όσον αφορά τα φορολογικά πλεονεκτήματα, ο χαρακτήρας κινήτρου θεωρείται
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ότι πληρούται εφόσον:
α) με το μέτρο παρέχεται δικαίωμα για ενισχύσεις βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων και χωρίς περαιτέρω άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την
πλευρά του κράτους μέλους· και
β) το μέτρο εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ προτού αρχίσουν οι εργασίες για το
ενισχυόμενο έργο ή δραστηριότητα, με εξαίρεση την περίπτωση διάδοχων
φορολογικών καθεστώτων, εφόσον η δραστηριότητα είχε ήδη καλυφθεί από
τα προηγούμενα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων.
• Όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας, ο χαρακτήρας κινήτρου
θεωρείται ότι πληρούται εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 15.
Άρθρο 7 — Επιλέξιμες δαπάνες
Για τον υπολογισμό της έντασης της ενίσχυσης
• Αριθμητικά στοιχεία πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων·
• εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη εκτός από επιχορήγηση, το ποσό
της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης·
• οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία
τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης (ομοίως για τις επιλέξιμες
δαπάνες και με τα επιτόκια που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της
ενίσχυσης)·
• στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση χορηγείται μέσω φορολογικών
πλεονεκτημάτων, η αναγωγή της αξίας των δόσεων της ενίσχυσης γίνεται με
βάση τα προεξοφλητικά επιτόκια που ισχύουν κατά τον χρόνο υλοποίησης των
φορολογικών πλεονεκτημάτων·
• εάν οι ενισχύσεις χορηγούνται με τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών οι
οποίες, ελλείψει αποδεκτής μεθόδου για τον υπολογισμό του αντίστοιχου
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης, εκφράζονται ως ποσοστό των
επιλέξιμων δαπανών και το μέτρο προβλέπει ότι σε περίπτωση επιτυχούς
έκβασης του έργου, όπως προσδιορίζεται βάσει εύλογων και συνετών
υποθέσεων, οι προκαταβολές θα επιστρέφονται με επιτόκιο τουλάχιστον ίσο
προς το προεξοφλητικό επιτόκιο που ίσχυε κατά τον χρόνο χορήγησης της
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ενίσχυσης, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10
εκατοστιαίες μονάδες·
• εάν οι περιφερειακές ενισχύσεις χορηγούνται υπό μορφή επιστρεπτέων
προκαταβολών, δεν επιτρέπεται η αύξηση της μέγιστης έντασης ενίσχυσης που
καθορίζεται σε χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που ισχύει κατά τον χρόνο
χορήγησης της ενίσχυσης.
Επιλέξιμες δαπάνες και τεκμηρίωση
• Οι επιλέξιμες δαπάνες τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένα και
επικαιροποιημένα έγγραφα.
Άρθρο 8 — Σώρευση
• Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό
ποσό της ενίσχυσης (παράγραφος 1)·
• εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους
μέλους) συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον
τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα
μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με
την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που
χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό
ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής
νομοθεσίας (παράγραφος 2)·
• οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες
κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες
(παράγραφος 3 στοιχείο α))·
• δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε
άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται
πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση
ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή
(παράγραφος 3 στοιχείο β))·
•

οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του ΓΚΑΚ δεν
σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις
ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της
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έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του ΓΚΑΚ.
Άρθρο 9 — Δημοσίευση και πληροφορίες
• Δημοσιεύονται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις,
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τα εξής (παράγραφος 1):
α) οι συνοπτικές πληροφορίες (βλ. άρθρο 11) ή σύνδεσμος που παρέχει
πρόσβαση σε αυτές·
β) το πλήρες κείμενο κάθε μέτρου ενίσχυσης (βλ. άρθρο 11) ή σύνδεσμος που
παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο·
γ) οι πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει
τα 500 000 ευρώ (βλ. παράρτημα III).
Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο
αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα
της η αρμόδια διαχειριστική αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Εναλλακτικά, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν
ότι καθένα από αυτά θα παρέχει τις πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα
ενίσχυσης εντός της επικράτειάς του στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο.
• Για τα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων και για τα
καθεστώτα που υπάγονται στα άρθρα 16 και 21 (εξαιρουμένων των ΜΜΕ που
δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία εμπορική πώληση σε οποιαδήποτε αγορά), οι
όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου
θεωρείται ότι πληρούνται, εάν τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις απαιτούμενες
πληροφορίες για τα ποσά των μεμονωμένων ενισχύσεων στις εξής κλίμακες (σε
εκατ. ευρώ) (παράγραφος 2):
- 0,5-1·
- 1-2·
- 2-5·
- 5-10·
- 10-30· και
- 30 και άνω.
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• Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) οργανώνονται
και είναι προσβάσιμες με τυποποιημένο τρόπο (βλ. παράρτημα III) και
επιτρέπουν λειτουργίες αποτελεσματικής αναζήτησης και λήψης αρχείων. Οι
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται εντός 6 μηνών
από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης ή, για τις ενισχύσεις με τη μορφή
φορολογικών πλεονεκτημάτων, εντός 1 έτους από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής φορολογικής δήλωσης και παραμένουν διαθέσιμες για τουλάχιστον
10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης (παράγραφος 4).
• Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το
αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (δηλ.
1/7/2016) (παράγραφος 6).

Για τους ορισμούς των εννοιών: άρθρο 2 (προσοχή στον νέο ορισμό της προβληματικής επιχείρησης)
Υποβολή εκθέσεων: άρθρο 11
Παρακολούθηση: άρθρο 12
Ανάκληση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία: άρθρο 10

Β. Ειδικοί όροι όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις
ΆΡΘΡΟ 14

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (OK;)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
•
•
•

Συμβιβάζονται και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εάν
πληρούνται οι γενικοί όροι συμβατότητας και οι όροι του παρόντος
άρθρου (παράγραφος 1)
Ενισχύσεις που χορηγούνται σε ενισχυόμενες περιοχές (παράγραφος 2)
Αρχικές επενδύσεις σε περιοχές που εμπίπτουν στο άρθρο 107
παράγραφος 3 στοιχείο α), ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου·
κάθε μορφή ενίσχυσης για αρχικές επενδύσεις από ΜΜΕ σε περιοχές που
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•

•

•
•

εμπίπτουν στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)· οι ενισχύσεις σε
μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση σε νέα
οικονομική δραστηριότητα (παράγραφος 3)
Επιλέξιμες δαπάνες (παράγραφος 4)
- Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
- μισθολογικό κόστος (ως αποτέλεσμα αρχικής επένδυσης)
υπολογιζόμενο σε περίοδο δύο ετών
- συνδυασμός των ανωτέρω δαπανών, εφόσον το συνολικό ποσό
δεν υπερβαίνει το ένα ή το άλλο ποσό, ανάλογα με το ποιο είναι
μεγαλύτερο
Διατήρηση της επένδυσης στην περιοχή για τουλάχιστον 5 έτη·
τουλάχιστον 3 έτη για τις ΜΜΕ (αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση
μονάδας ή εξοπλισμού που έχουν καταστεί παρωχημένα ή έχουν υποστεί
βλάβες, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στην περιοχή)
(παράγραφος 5)
Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια,
εκτός αν αποκτώνται από ΜΜΕ ή αν πρόκειται για την απόκτηση
επιχειρηματικής εγκατάστασης (παράγραφος 6)
Για δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης ενσώματων
στοιχείων ενεργητικού (παράγραφος 6)
- γήπεδα και κτήρια· η μίσθωση πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον
πέντε έτη (μεγάλες επιχειρήσεις) ή τρία έτη (ΜΜΕ) μετά την
ολοκλήρωση του έργου
- μονάδες παραγωγής ή μηχανήματα· μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης·
υποχρέωση αγοράς των στοιχείων ενεργητικού από τον δικαιούχο κατά
τη λήξη της μίσθωσης
- απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της αρχικής
επένδυσης: μόνον οι δαπάνες για αγορά από τρίτους που δεν
σχετίζονται με τον αγοραστή, εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιείται
10
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•

•

•

υπό τους όρους της αγοράς. Εάν έχει ήδη χορηγηθεί ενίσχυση για
στοιχεία ενεργητικού πριν από την αγορά τους: το εν λόγω κόστος
αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες. Μέλος της οικογένειας ή
υπάλληλος του αρχικού ιδιοκτήτη που αναλαμβάνει μια μικρή
επιχείρηση: δεν ισχύει ο όρος για αγορά από τρίτους που δεν
σχετίζονται με τον αγοραστή. Η απόκτηση μετοχών δεν συνιστά
αρχική επένδυση.
Θεμελιώδης αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία·
- οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των
στοιχείων ενεργητικού κατά τη διάρκεια των τριών
προηγούμενων οικονομικών ετών (παράγραφος 7)
- διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης· οι
επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200% τη
λογιστική αξία (ένα έτος πριν από την έναρξη των εργασιών) των
στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται (παράγραφος 7)
Οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμες εάν τα
εν λόγω στοιχεία (παράγραφος 8):
- χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση
που λαμβάνει την ενίσχυση
- είναι αποσβεστέα
- αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που
δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή
- περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού του δικαιούχου·
παραμένουν συνδεδεμένα με το ενισχυόμενο έργο επί
τουλάχιστον πέντε έτη (τρία έτη για τις ΜΜΕ)
- μεγάλες επιχειρήσεις: ανώτατο ποσοστό 50% των συνολικών
επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την αρχική επένδυση
Επιλέξιμες δαπάνες με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος
(παράγραφος 9)
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•

•
•

- επενδύσεις· καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε σχέση
με τους προηγούμενους 12 μήνες (έχουν ήδη αφαιρεθεί οι χαμένες
θέσεις εργασίας)
- η πλήρωση κάθε θέσης εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών ετών
από την περάτωση των εργασιών
- κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται διατηρείται στην περιοχή για
τουλάχιστον πέντε έτη μετά την πρώτη πλήρωση της θέσης (τρία έτη
για τις ΜΜΕ)
Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (παράγραφος 10)
- μόνο σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο της ίδιας κατηγορίας ούτε
είναι πιθανό να αναπτυχθεί με εμπορικούς όρους εντός τριών ετών από
την απόφαση για τη χορήγηση της ενίσχυσης
- φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου· παρέχει υπηρεσίες ενεργητικής
και παθητικής χονδρικής πρόσβασης· δίκαιοι όροι άνευ διακρίσεων,
συμπεριλαμβανομένης της υλικής αποδεσμοποίησης στην περίπτωση
δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς
- οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας επιλογής.
Ερευνητικές υποδομές· διαφανής και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις
υποδομές (παράγραφος 11)
Ένταση ενίσχυσης· δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που
προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων κατά την
ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Σε περίπτωση συνδυασμού των
δαπανών για στοιχεία ενεργητικού και του μισθολογικού κόστους
(παράγραφος 4 στοιχείο γ)), η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πλέον
ευνοϊκό ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της εν λόγω έντασης με
βάση τις επενδυτικές δαπάνες ή το μισθολογικό κόστος. Μεγάλα
επενδυτικά έργα: το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το ποσό της
ενίσχυσης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 20
(παράγραφος 12)
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Ενιαίο επενδυτικό έργο: Αρχική επένδυση σε άλλη ενισχυόμενη
επένδυση —ίδιος δικαιούχος (σε επίπεδο ομίλου)— εντός τριών ετών από
την ημερομηνία έναρξης των εργασιών στην ίδια περιφέρεια NUTS3:
θεωρείται ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο. Σε περίπτωση μεγάλου
επενδυτικού έργου, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το
προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά έργα
(παράγραφος 13).
Η συμμετοχή του δικαιούχου ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% των
επιλέξιμων δαπανών. Για τις επενδύσεις των ΜΜΕ στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές, η ένταση ενίσχυσης μπορεί να υπερβαίνει το 75%. Ο
δικαιούχος θα πρέπει να καλύψει το υπόλοιπο ποσό (παράγραφος 14).
Αρχικές επενδύσεις που συνδέονται με έργα ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας (κανονισμός 1299/2013)· η ένταση ενίσχυσης της περιοχής
στην οποία πραγματοποιείται η αρχική επένδυση ισχύει για όλους τους
δικαιούχους. Εάν η αρχική επένδυση υλοποιείται σε δύο ή περισσότερες
ενισχυόμενες περιοχές, ως μέγιστη ένταση ενίσχυσης ορίζεται εκείνη που
εφαρμόζεται στην ενισχυόμενη περιοχή με τις υψηλότερες επιλέξιμες
δαπάνες. Στις περιοχές που εμπίπτουν στο άρθρο 107 παράγραφος 3
στοιχείο γ), η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε μεγάλες επιχειρήσεις μόνον αν
η αρχική επένδυση αφορά νέα οικονομική δραστηριότητα
(παράγραφος 15).

ΆΡΘΡΟ 15

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (OK;)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Συμβιβάζονται και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εάν
πληρούνται οι γενικοί όροι συμβατότητας και οι όροι του παρόντος άρθρου
(παράγραφος 1)

13

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
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Επιλέξιμες περιοχές
Μόνο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις αραιοκατοικημένες
περιοχές (όπως ορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την
περίοδο 2014-2020) (παράγραφος 1)
Επιλέξιμες δαπάνες
Αντισταθμίζουν (παράγραφος 2):
α) τις επιπρόσθετες δαπάνες μεταφοράς εμπορευμάτων που παράγονται ή
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία στις επιλέξιμες περιοχές
(i) δικαιούχοι με παραγωγικές δραστηριότητες στις περιοχές αυτές
(ii) οι ενισχύσεις ποσοτικοποιούνται αντικειμενικά εκ των προτέρων
(π.χ. κατ’ αποκοπή ποσό, ποσό ανά τόνο/χιλιόμετρο)
(iii)χαμηλότερες δαπάνες μεταφοράς εντός του οικείου κράτους μέλους
(για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν να συμπεριληφθούν οι
δαπάνες μεταφοράς εκτός του κράτους μέλους μαζί με τις δαπάνες
μεταφοράς εμπορευμάτων που υποβάλλονται σε περαιτέρω
επεξεργασία)
β) τις επιπρόσθετες δαπάνες λειτουργίας που πραγματοποιούνται στις
εξόχως απόκεντρες περιοχές ως άμεσο αποτέλεσμα ενός ή
περισσοτέρων από τα μόνιμα μειονεκτήματα (άρθρο 349 της Συνθήκης)
(παράγραφος 3)
(i) οι δικαιούχοι ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα στην
περιοχή
(ii) το ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο για όλα τα
καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας δεν υπερβαίνει:
o το 15% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που
δημιουργείται ετησίως από τον δικαιούχο στη συγκεκριμένη
εξόχως απόκεντρη περιοχή· ή
o το 25% του ετήσιου κόστους εργασίας που φέρει ο δικαιούχος στη
συγκεκριμένη εξόχως απόκεντρη περιοχή· ή

14

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
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το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου που
πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη εξόχως απόκεντρη περιοχή.
Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 100% (παράγραφος 3)

ΆΡΘΡΟ 16

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (OK;)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•
•

•
•
•
•
•

Συμβιβάζονται και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης,
εάν πληρούνται οι γενικοί όροι συμβατότητας και οι όροι του παρόντος
άρθρου (παράγραφος 1)
Κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα έργα αστικής ανάπτυξης
(παράγραφος 2)
- υλοποιούνται μέσω ταμείων αστικής ανάπτυξης σε ενισχυόμενες
περιοχές
- συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και
επενδυτικά ταμεία
- υποστηρίζουν την εφαρμογή «ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη»
η συνολική επένδυση δεν υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ (παράγραφος 3)
οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εάν είναι σύμφωνες με τα άρθρα 65 και 37
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (παράγραφος 4)
μορφή της ενίσχυσης: ίδια κεφάλαια, οιονεί ίδια κεφάλαια, δάνεια,
εγγυήσεις ή συνδυασμός αυτών (παράγραφος 5)
μόχλευση επιπρόσθετων επενδύσεων από ιδιώτες επενδυτές· ταμεία ή
έργα· τουλάχιστον στο 30% της συνολικής χρηματοδότησης που
παρέχεται σε ένα έργο αστικής ανάπτυξης (παράγραφος 6)
Επενδυτές· μετρητά ή συνεισφορά σε είδος (στην αγοραία αξία) ή
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•

•

συνδυασμός αυτών (παράγραφος 7)
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μέτρα αστικής ανάπτυξης
(παράγραφος 8)
α) διαχειριστές των ταμείων: ανοικτή, διαφανής και άνευ
διακρίσεων διαδικασία υποβολής προσφορών· καμία διάκριση
με βάση τον τόπο εγκατάστασης ή σύστασης· μπορεί να
υποχρεωθούν να πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια
β) ανεξάρτητοι ιδιώτες επενδυτές: ανοικτή, διαφανής και άνευ
διακρίσεων διαδικασία υποβολής προσφορών· κατάλληλες
ρυθμίσεις επιμερισμού του κινδύνου και της ανταμοιβής·
προκρίνεται ο ασύμμετρος επιμερισμός των κερδών έναντι της
προστασίας από κινδύνους ζημιών. Ειδάλλως, το εύλογο
ποσοστό απόδοσης προσδιορίζεται από ανεξάρτητο
εμπειρογνώμονα που επιλέγεται με ανοικτή, διαφανή και άνευ
διακρίσεων διαδικασία
γ) σε περίπτωση ασύμμετρου επιμερισμού των ζημιών, η πρώτη
ζημία που αναλαμβάνει ο επενδυτής του δημόσιου τομέα
περιορίζεται στο 25% κατ’ ανώτατο όριο της συνολικής
επένδυσης
δ) το ποσοστό εγγυήσεων προς ιδιώτες επενδυτές στα έργα αστικής
ανάπτυξης περιορίζεται στο 80%· οι συνολικές ζημίες που
αναλαμβάνει το κράτος μέλος περιορίζονται στο 25% κατ’
ανώτατο όριο του υποκείμενου εγγυημένου χαρτοφυλακίου ε) οι
επενδυτές επιτρέπεται να εκπροσωπούνται στα όργανα
διακυβέρνησης του ταμείου αστικής ανάπτυξης στ) το ταμείο
αστικής ανάπτυξης συγκροτείται σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους· διαδικασία δέουσας επιμέλειας που
διασφαλίζει εμπορικά υγιή επενδυτική στρατηγική εφαρμογής
Η διαχείριση των ταμείων αστικής ανάπτυξης γίνεται με γνώμονα
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•

•

την εμπορική προοπτική· διασφαλίζει τη λήψη αποφάσεων
χρηματοδότησης με κίνητρο την επίτευξη κέρδους. Αυτό συμβαίνει όταν
(παράγραφος 9):
α) οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι, βάσει νόμου ή σύμβασης, να
ενεργούν με επαγγελματισμό και να αποφεύγουν τις συγκρούσεις
συμφερόντων· εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές και κανονιστική
εποπτεία·
β) η αμοιβή των διαχειριστών είναι σύμφωνη με τις πρακτικές της
αγοράς· επιλογή μέσω ανοικτής, διαφανούς και άνευ διακρίσεων
διαδικασίας υποβολής προσφορών· αντικειμενικά κριτήρια επιλογής·
γ) οι διαχειριστές αμείβονται σε συνάρτηση με τις επιδόσεις τους ή
συνεπενδύουν·
δ) οι διαχειριστές σχεδιάζουν επενδυτική στρατηγική, κριτήρια και
χρονοδιάγραμμα
των
επενδύσεων
εκ
των
προτέρων
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και προβλεπόμενες επιπτώσεις στην
αστική ανάπτυξη·
ε) σαφής και ρεαλιστική στρατηγική εξόδου για κάθε επένδυση ιδίων
κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων.
Ταμείο αστικής ανάπτυξης που παρέχει δάνεια ή εγγυήσεις για
έργα αστικής ανάπτυξης: προϋποθέσεις (παράγραφος 10):
α) δάνεια: το ονομαστικό ποσό λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό
του μέγιστου επενδυτικού ποσού που δεν υπερβαίνει το όριο των 20
εκατ. ευρώ, βλ. παράγραφο 3·
β) εγγυήσεις: το ονομαστικό ποσό του υποκείμενου δανείου λαμβάνεται
υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέγιστου επενδυτικού ποσού που
δεν υπερβαίνει το όριο των 20 εκατ. ευρώ, βλ. παράγραφο 3.
Το κράτος μέλος μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση του μέτρου
ενίσχυσης για την αστική ανάπτυξη σε εντεταλμένη οντότητα
(παράγραφος 11)
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Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (κανονισμός 651/2014) — έγγραφο εργασίας
Ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές
Πρώτα θα πρέπει να ελέγχονται οι γενικοί όροι εφαρμογής του ΓΚΑΚ (12 όροι/άρθρα 1-12) ΚΑΙ στη συνέχεια οι όροι που αφορούν τις ενισχύσεις
για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές
A. Γενικοί όροι εφαρμογής.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός ορισμένων δραστηριοτήτων (παράγραφος 2)
Δεν εφαρμόζεται:
• στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές·
• στις ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων
αντί των εισαγομένων.
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός ορισμένων τομέων (παράγραφος 3)
• Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια* (όπως στον κανονισμό 1379/2013)
• Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων*
• Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων* αν το ποσό της ενίσχυσης
καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που
αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες
επιχειρήσεις· ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν
μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
• Ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών
ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου)·
* Αν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται επίσης σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, ο κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που
χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν
ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από
τις ενισχύσεις
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των επιχειρήσεων τις οποίες αφορά ο κανόνας Deggendorf
(παράγραφος 4)
Δεν εφαρμόζεται στα καθεστώτα ενισχύσεων που δεν αποκλείουν ρητά την καταβολή

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (OK;)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
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μεμονωμένων ενισχύσεων υπέρ επιχείρησης κατά της οποίας εκκρεμεί διαταγή
ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση
κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη και δεν εφαρμόζεται στις ad hoc ενισχύσεις υπέρ
μιας τέτοιας επιχείρησης
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των προβληματικών επιχειρήσεων (παράγραφος 4)
Δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις
Άρθρο 1 — Αποκλεισμός των μέτρων ενισχύσεων που παραβιάζουν το δίκαιο της
Ένωσης (παράγραφος 5)
Δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν παραβίαση του δικαίου της
Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους, και συνεπάγονται ιδίως:
α) την υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα
του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να
έχει, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα
στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση·
β) την υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή
εθνικές υπηρεσίες·
γ) τον περιορισμό της δυνατότητας των δικαιούχων να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων
της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.
Άρθρο 4 — Όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων
Δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που υπερβαίνουν:
• για τις επενδυτικές ενισχύσεις για αθλητικές και πολυλειτουργικές υποδομές: τα 30
εκατ. ευρώ ή το συνολικό κόστος που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ ανά έργο·
ενισχύσεις λειτουργίας για αθλητικές υποδομές: τα 2 εκατ. ευρώ ανά υποδομή
ετησίως.
Τα όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των
καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.
Άρθρο 5 — Διαφάνεια των ενισχύσεων
Εφαρμόζεται μόνο στις διαφανείς ενισχύσεις· ως τέτοιες λογίζονται:
• οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου
• τα δάνεια (όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί βάσει του
επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε στην αγορά τη στιγμή της χορήγησης)
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• οι εγγυήσεις
(όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση τις
προμήθειες ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται σε ανακοίνωση της Επιτροπής
ή
όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει γίνει δεκτό πριν από την εφαρμογή
του μέτρου, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις εγγυήσεις, και
εφόσον η εγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού αναφέρει ρητά το είδος της
εγγύησης και το είδος των υποκείμενων πράξεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του
ΓΚΑΚ)
• τα φορολογικά πλεονεκτήματα (όταν προβλέπεται ανώτατο όριο με το οποίο
διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου)
• οι επιστρεπτέες προκαταβολές (εφόσον το συνολικό ονομαστικό ποσό της
επιστρεπτέας προκαταβολής δεν υπερβαίνει τα ισχύοντα όρια βάσει του κανονισμού ή
εφόσον, πριν από την εφαρμογή του μέτρου, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής έγινε δεκτή
μετά την κοινοποίησή της στην Επιτροπή).
Άρθρο 6 — Χαρακτήρας κινήτρου
Οι ενισχύσεις μπορούν να τύχουν απαλλαγής μόνον εάν έχουν χαρακτήρα κινήτρου:
• Ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο κράτος μέλος, πριν από την
έναρξη των εργασιών ή της δραστηριότητας, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης·
β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και
λήξης· τον τόπο εκτέλεσης του έργου·
γ) κατάλογο των δαπανών του έργου·
δ) είδος ενίσχυσης (επιχορήγηση, δάνειο, εγγύηση, επιστρεπτέα προκαταβολή,
εισφορά κεφαλαίου ή άλλο) και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που
απαιτείται για το έργο
• Ad hoc ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις· πέραν των ανωτέρω, το κράτος μέλος έχει
ελέγξει, πριν χορηγήσει την ενίσχυση, ότι ο δικαιούχος προσκόμισε έγγραφα που
αποδεικνύουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
- ουσιώδης αύξηση του αντικειμένου του έργου/της δραστηριότητας ως
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αποτέλεσμα της ενίσχυσης· ή
- ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το έργο/τη
δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης· ή
- ουσιώδης αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του
συγκεκριμένου έργου/δραστηριότητας.
Εξαιρέσεις
• Φορολογικά πλεονεκτήματα εάν:
α) με το μέτρο παρέχεται δικαίωμα για ενισχύσεις βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και
χωρίς περαιτέρω άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την πλευρά του κράτους
μέλους· και
β) το μέτρο εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ προτού αρχίσουν οι εργασίες για το
ενισχυόμενο έργο ή δραστηριότητα, με εξαίρεση την περίπτωση διάδοχων
φορολογικών καθεστώτων, εφόσον η δραστηριότητα είχε ήδη καλυφθεί από τα
προηγούμενα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων.
Άρθρο 7 — Επιλέξιμες δαπάνες
Για τον υπολογισμό της έντασης της ενίσχυσης
• Αριθμητικά στοιχεία πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων·
• εφόσον η ενίσχυση χορηγείται με μορφή άλλη εκτός από επιχορήγηση, το ποσό της
ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης·
• οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία τους
κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης (ομοίως για τις επιλέξιμες δαπάνες και με
τα επιτόκια που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης)·
• στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση χορηγείται μέσω φορολογικών πλεονεκτημάτων, η
αναγωγή της αξίας των δόσεων της ενίσχυσης γίνεται με βάση τα προεξοφλητικά
επιτόκια που ισχύουν κατά τον χρόνο υλοποίησης των φορολογικών πλεονεκτημάτων·
• εάν οι ενισχύσεις χορηγούνται με τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών οι οποίες,
ελλείψει αποδεκτής μεθόδου για τον υπολογισμό του αντίστοιχου ακαθάριστου
ισοδύναμου επιχορήγησης, εκφράζονται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών και το
μέτρο προβλέπει ότι σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης του έργου, όπως
προσδιορίζεται βάσει εύλογων και συνετών υποθέσεων, οι προκαταβολές θα
επιστρέφονται με επιτόκιο τουλάχιστον ίσο προς το προεξοφλητικό επιτόκιο που
ίσχυε κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης μπορεί
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να αυξηθεί κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες.
Επιλέξιμες δαπάνες και τεκμηρίωση
• Οι επιλέξιμες δαπάνες τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα
έγγραφα.
Άρθρο 8 — Σώρευση
• Για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό
της ενίσχυσης (παράγραφος 1)·
• εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους)
συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια
κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης,
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό
ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες
δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι
ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας (παράγραφος 2)·
• οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες
κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες
(παράγραφος 3 στοιχείο α))·
• δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες
ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν
μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο
ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή (παράγραφος 3 στοιχείο β))·
• οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του ΓΚΑΚ δεν σωρεύονται
με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που
προβλέπεται στο κεφάλαιο III του ΓΚΑΚ (παράγραφος 5).
Άρθρο 9 — Δημοσίευση και πληροφορίες
• Δημοσιεύονται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σε
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τα εξής (παράγραφος 1):
α) οι συνοπτικές πληροφορίες (βλ. άρθρο 11) ή σύνδεσμος που παρέχει πρόσβαση σε
αυτές·
β) το πλήρες κείμενο κάθε μέτρου ενίσχυσης (βλ. άρθρο 11) ή σύνδεσμος που παρέχει
πρόσβαση στο πλήρες κείμενο·

5

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Ο παρών κατάλογος σημείων ελέγχου δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλο που μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο
συμπληρωματικό εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014 (ΓΚΑΚ), δεν αντικαθιστά
τον εν λόγω κανονισμό και η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού παραμένει ο μόνος τρόπος για τη χορήγηση της
προβλεπόμενης απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης.
γ) οι πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα
500 000 ευρώ (βλ. παράρτημα III).
Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας,
οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο αναρτώνται στον
δικτυακό τόπο του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η αρμόδια
διαχειριστική αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εναλλακτικά, τα
συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν ότι καθένα από αυτά θα
παρέχει τις πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα ενίσχυσης εντός της επικράτειάς του
στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο.
• Για τα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων και για τα καθεστώτα
που υπάγονται στα άρθρα 16 και 21 (εξαιρουμένων των ΜΜΕ που δεν έχουν
πραγματοποιήσει καμία εμπορική πώληση σε οποιαδήποτε αγορά), οι όροι που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι
πληρούνται, εάν τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα
ποσά των μεμονωμένων ενισχύσεων στις εξής κλίμακες (σε εκατ. ευρώ) (παράγραφος
2):
- 0,5-1·
- 1-2·
- 2-5·
- 5-10·
- 10-30· και
- 30 και άνω.
• Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) οργανώνονται και
είναι προσβάσιμες με τυποποιημένο τρόπο (βλ. παράρτημα III) και επιτρέπουν
λειτουργίες αποτελεσματικής αναζήτησης και λήψης αρχείων. Οι πληροφορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία
χορήγησης της ενίσχυσης ή, για τις ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικών
πλεονεκτημάτων, εντός 1 έτους από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικής
δήλωσης και παραμένουν διαθέσιμες για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία
χορήγησης της ενίσχυσης (παράγραφος 4).
• Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το αργότερο
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εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού
(παράγραφος 6).
Για τους ορισμούς των εννοιών: άρθρο 2 (προσοχή στον νέο ορισμό της προβληματικής επιχείρησης)
Υποβολή εκθέσεων: άρθρο 11
Παρακολούθηση: άρθρο 12
Ανάκληση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία: άρθρο 10
Β. Ειδικοί όροι όσον αφορά τις ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές
ΆΡΘΡΟ 55
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (OK;)

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Συμβιβάζονται και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εάν
πληρούνται οι γενικοί όροι συμβατότητας και οι όροι του παρόντος άρθρου
(παράγραφος 1)
Είδος υποδομής
• Αθλητικές υποδομές ή πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές
Οι πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές, με εξαίρεση τα πάρκα αναψυχής και
τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, αποτελούν εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας
πολυλειτουργικού χαρακτήρα και προσφέρουν, ιδίως, πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές υπηρεσίες (παράγραφος 3).
Όροι χρήσης
• Οι αθλητικές υποδομές δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από έναν μόνο
χρήστη στον τομέα του επαγγελματικού αθλητισμού. Η χρήση των αθλητικών
υποδομών από άλλους χρήστες του επαγγελματικού ή μη αθλητισμού
αντιπροσωπεύει ετησίως τουλάχιστον το 20% του χρόνου χρήσης. Εάν οι
υποδομές χρησιμοποιούνται από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, υπολογίζονται τα
κλάσματα που αντιστοιχούν στον χρόνο χρήσης (παράγραφος 2).
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•

Η πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις ή στις πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές
υποδομές είναι ανοικτή σε διάφορους χρήστες και παρέχεται με διαφάνεια και
άνευ διακρίσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον το
30% των επενδυτικών δαπανών της υποδομής μπορούν να έχουν προτιμησιακή
πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους, εφόσον οι όροι αυτοί δημοσιοποιούνται
(παράγραφος 4).
• Εάν οι αθλητικές υποδομές χρησιμοποιούνται από επαγγελματικά αθλητικά
σωματεία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να δημοσιοποιούνται οι όροι
τιμολόγησης για τη χρήση των υποδομών αυτών (παράγραφος 5).
• Κάθε παραχώρηση ή άλλη ανάθεση σε τρίτο μέρος για την κατασκευή, την
αναβάθμιση και/ή τη λειτουργία της αθλητικής υποδομής ή της
πολυλειτουργικής ψυχαγωγικής υποδομής γίνεται με ανοικτή διαδικασία, με
διαφάνεια και άνευ διακρίσεων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ισχυόντων
κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων (παράγραφος 6).
Μορφή των ενισχύσεων
• Οι ενισχύσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή (παράγραφος 7):
α) επενδυτικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων για την
κατασκευή ή την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και πολυλειτουργικών
ψυχαγωγικών υποδομών·
β) ενισχύσεων λειτουργίας για αθλητικές υποδομές.
Επιλέξιμες δαπάνες
• Για τις επενδυτικές ενισχύσεις σε αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές
ψυχαγωγικές υποδομές, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι επενδυτικές δαπάνες σε
ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (παράγραφος 8).
• Για τις ενισχύσεις λειτουργίας για αθλητικές υποδομές, επιλέξιμες δαπάνες
είναι οι δαπάνες λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών από τη συγκεκριμένη
υποδομή. Στις εν λόγω δαπάνες λειτουργίας περιλαμβάνονται οι δαπάνες
προσωπικού, υλικών, υπηρεσιών που ανατίθενται σε τρίτους, επικοινωνίας,
ενέργειας, συντήρησης, μισθωμάτων, διοίκησης κ.λπ., αλλά εξαιρούνται οι
αποσβέσεις και τα έξοδα χρηματοδότησης, εάν αυτά έχουν καλυφθεί από
επενδυτική ενίσχυση (παράγραφος 9).
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Ο παρών κατάλογος σημείων ελέγχου δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλο που μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο
συμπληρωματικό εργαλείο για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014 (ΓΚΑΚ), δεν αντικαθιστά
τον εν λόγω κανονισμό και η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού παραμένει ο μόνος τρόπος για τη χορήγηση της
προβλεπόμενης απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης.
Ανώτατο όριο ενισχύσεων
• Για τις επενδυτικές ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές
ψυχαγωγικές υποδομές, το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ
των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το
κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων,
βάσει εύλογων προβλέψεων, ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης (παράγραφος 10).
• Για τις ενισχύσεις λειτουργίας για αθλητικές υποδομές, το ποσό της ενίσχυσης
δεν υπερβαίνει τις ζημίες εκμετάλλευσης κατά τη σχετική περίοδο. Αυτό
εξασφαλίζεται εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων, ή μέσω
μηχανισμού ανάκτησης (παράγραφος 11).
• Για τις ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ, το μέγιστο ποσό της
ενίσχυσης μπορεί να καθοριστεί, αντί με τη μέθοδο που αναφέρεται στις
παραγράφους 10 και 11, στο 80% των επιλέξιμων δαπανών (παράγραφος 12).
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Παράρτημα της απόφασης στην υπόθεση SA. 46230 (για την τροποποίηση της
απόφασης στην υπόθεση SA. 38450)
Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 20142020
(ΕΕ C 209 της 23.07.2013, σ. 1)
Ελλάδα – Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων με ισχύ από 1.1.2017 έως 31.12.2020
(Εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις...)
Περιφέρειες NUTS2
Περιφέρειες NUTS 3

Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης1)
(για μεγάλες επιχειρήσεις)
1.1.2017- 31.12.2017

1.1.201831.12.2020

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ
EL41 Βόρειο Αιγαίο
ΕL43 Κρήτη
EL51 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
EL52 Κεντρική Μακεδονία
EL53 Δυτική Μακεδονία,
EL54 Ήπειρος
EL61 Θεσσαλία
EL62 Ιόνια Νησιά
EL63 Δυτική Ελλάδα
EL64 Στερεά Ελλάδα
EL65 Πελοπόννησος

35 %
25 %
35 %
35 %
25 %
35 %
35 %
25 %
35 %
25 %
35 %

35 %
25 %
35 %
35 %
25 %
35 %
35 %
25 %
35 %
25 %
35 %

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ
2.α. Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ»
ΕL30 ΑΤΤΙΚΗ
EL301 Βόρειος Τομέας Αθηνών
EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών
EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών
EL305 Ανατολική Αττική
EL306 Δυτική Αττική
EL 307 Πειραιάς, Νήσοι
ΕL42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
EL 421 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
EL422 Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος,
Πάρος, Σύρος, Τήνος

1

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
20 %
20%

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
20%
20%

20%
20%

20%
20%

Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες κάτω των 50 εκατ. EUR, το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά
10 ποσοστιαίες μονάδες για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για τις
μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό
των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Για τα
μεγάλα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. EUR, το όριο αυτό υπόκειται
σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 20 στοιχείο γ) των κατευθυντήριων γραμμών για τις εθνικές
περιφερειακές ενισχύσεις της περιόδου 2014-2020.
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