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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν ενημερωτικό εγχειρίδιο αφορά στον προσδιορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών 
υλοποίησης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών με την 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), μέσω του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων 
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».  

Στα τοπικά προγράμματα προβλέπεται η υλοποίηση, τόσο ιδιωτικού χαρακτήρα επενδύσεων, 
όσο και δημοσίου χαρακτήρα πράξεων για τον τοπικό πληθυσμό. Δεδομένου ότι η υλοποίηση 
τους αφορά στην εφαρμογή διαφορετικών καθεστώτων ενίσχυσης, οι πράξεις που εμπίπτουν 
στην εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων διαφοροποιούνται ως προς ορισμένες διαδικασίες 
ανάλογα με τον κανονισμό που αφορούν.  

 

 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» 

Ως κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το αρ. 107.1 της Συνθήκης για την Λειτουργία Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) νοείται κάθε «Ενίσχυση που χορηγείται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα 
κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια 
της ευνοϊκής μεταχειρίσεως1 ορισμένων επιχειρήσεων2 ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι 
ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών 
μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως». 

Ωστόσο, για ενισχύσεις οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 42 της Συνθήκης ΣΛΕΕ «Οι διατάξεις του 
κεφαλαίου του σχετικού με τους κανόνες του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται στην παραγωγή 
και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων παρά μόνο κατά το μέτρο που ορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο των διατάξεων και σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 43, παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 39» 
και ως εκ τούτου για τις ενισχύσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων. 

Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις εφαρμόζονται μόνο όταν ο δικαιούχος του μέτρου είναι 
«επιχείρηση» και ασκεί οικονομική δραστηριότητα ενώ από τον ως άνω ορισμό του αρ. 107.1 
της Σ.Λ.Ε.Ε. τίθενται ακόμα 5 κριτήρια: 

 Αποτελεί κρατική χρηματοδότηση  

 Δημιουργεί πλεονέκτημα 

 Αποτελεί επιλεκτική ενίσχυση 

 Δημιουργεί νόθευση ανταγωνισμού ή αποτελεί απειλή νόθευσης  

 Προκαλεί διατάραξη ενδοκοινοτικού εμπορίου 

Τα ως άνω κριτήρια πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να χαρακτηριστεί μιας οποιασδήποτε 
μορφής ενίσχυση ως κρατική ενίσχυση. 

                                                           
1Ευνοϊκή μεταχείριση αποτελεί οποιαδήποτε ανακούφιση από κόστος έμφυτο στις οικονομικές δραστηριότητες της δικαιούχου 
επιχείρησης. 
2Ως επιχείρηση νοείται οποιοσδήποτε φορέας ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς  και τον 
τρόπο χρηματοδότησής του και ανεξάρτητα από τον αν ο χαρακτήρας είναι κερδοσκοπικός ή κοινωνικός.  
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Η έννοια της κρατικής ενίσχυσης περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ. 2016/C 262/01 
«Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  

 

Προκειμένου μία κρατική ενίσχυση να θεωρηθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά και να μπορεί 
να χορηγηθεί θα πρέπει είτε: 

α) να κοινοποιηθεί στην Ε.Ε. βάσει των διατάξεων του αρ. 107 της ΣΛΕΕ ή βάσει των διατάξεων 
θεσμικού κειμένου της Ε.Ε. (π.χ. Ανακοίνωση, Κατευθυντήριες κ.α.) και η Ε.Ε. αξιολογώντας την 
ενίσχυση με χρήση κάποιων διαδικασιών που χρησιμοποιεί να την εγκρίνει, είτε 

β) η ενίσχυση να μπορεί να υπαχθεί σε κανονισμούς που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις κατηγορίες κρατικών 
ενισχύσεων οι οποίες μπορούν να μην υπόκεινται στην διαδικασία κοινοποίησης. 

Επομένως, εφόσον διαγνωστεί η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης στην υπό εξέταση δράση και 
προκειμένου αυτή να είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά, θα πρέπει να εντοπιστεί το πλέον 
κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για να προκηρυχθεί. Η επιλογή του θεσμικού κειμένου σημαίνει 
ενδεχόμενη διαφοροποίηση στις επιλέξιμες δαπάνες, στο ποσοστό ενίσχυσης, στον τρόπο 
κοινοποίησης – γνωστοποίησης, στην ταχύτητα με την οποία μπορεί να προκηρυχθεί η δράση, 
στο ύψος της ενίσχυσης κ.α. 

Τα βασικά θεσμικά κείμενα της Ε.Ε. τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση του 
υπομέτρου 19.2  προκειμένου οι κρατικές ενισχύσεις να είναι συμβατές με τους κανόνες του 
ανταγωνισμού και να μην απαιτείται η διαδικασία κοινοποίησης στην Ε.Ε. είναι:  

 οι απαλλακτικοί Κανονισμοί (ΕΕ) 702/2014 και 651/2014, 
 ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013.  

Για κάθε μια από τις παρεχόμενες ενισχύσεις (πράξη) η διαδικασία ελέγχου κρατικών 
ενισχύσεων, που ακολουθείται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) είναι η παρακάτω και για 
κάθε βήμα κρατείται αναλυτικό αρχείο, στο φάκελο της  επένδυσης.  

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/2016C_262_01.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/702_2014_consolidated.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/gak_651_2014_consolidated.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/de_minimis_1407_2013.pdf
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Ειδικότερα, για τις πράξεις δημόσιου χαρακτήρα εξετάζεται καταρχάς αν μια ενίσχυση εμπίπτει 
στον ορισμό της «κρατικής ενίσχυσης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με α.π. 

74391/ΕΥΚΕ2634/13.7.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που 
εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020». 

Εάν ένα από τα προαναφερόμενα κριτήρια ορισμού κρατικών ενισχύσεων δεν ισχύει, τότε δεν 
υφίσταται κρατική ενίσχυση. Παράδειγμα αποτελούν οι πράξεις τοπικού δημοσίου χαρακτήρα 
για τις οποίες δεν υφίσταται ανταγωνισμός για επιχειρήσεις άλλων ΚΜ. Αναλυτική αναφορά ως 
προς τις πράξεις αυτές υπάρχει και στο α.π. 117353/ΕΥΚΕ6607/26.10.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ 
με θέμα «Υπουργικές Αποφάσεις Υπομέτρου 19.2 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και ειδικότερα 
στο σημείο 2 αυτού.  

Εάν μια ενίσχυση σε πράξη δημόσιου χαρακτήρα είναι «κρατική ενίσχυση» μπορεί να χορηγηθεί, 
ανάλογα και με το είδος της πράξης βάσει των άρθρων 53, 55 και 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 
651/2014.  

Όσον αφορά στις πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα οι περισσότερες ενισχύσεις αφορούν σε 
«κρατικές ενισχύσεις» και μπορεί να χορηγηθούν βάσει του κατάλληλου άρθρου των 

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/74391_eyke2634_13_07_2016.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/117353_eyke6607_26_10_2017.pdf
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κανονισμών (ΕΕ) 702/2014, 651/2014, 1407/2013 ή σε περίπτωση που αφορούν σε γεωργικά 
προϊόντα (Παράρτημα Ι ΣΛΕΕ) βάσει του σχετικού άρθρου του καν. (ΕΕ) 1305/2013.  

Στο πλαίσιο εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων οι υπο-δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα είναι 
οι ακόλουθες: 

ΥΠΟ-
ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

19.2.1.1 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το 

δασικό τομέα 

Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014, άρθρο 38   

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, άρθρο 
14 

19.2.1.2 
Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών 

περιοχών 

Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014, άρθρο 47 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.2.1 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 

γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη 

γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 
της τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 
Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, 
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η 
μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 

σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.2.6 
Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και 

πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την 
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.3.1 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή 
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 

στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
παράρτημα ΙΙ 

19.2.3.2 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή 
ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη 

γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014, άρθρο 44 
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19.2.3.3 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα 
του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους 
τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση 

των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22 

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14 

19.2.3.6 
Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας 

και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. 

Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013, 
παράρτημα ΙΙ 

Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014, άρθρο 44 

19.2.6.2 
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην 
επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών 

προϊόντων 

Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014, άρθρο 34 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.7.1 Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.7.2 
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και 

τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της 
δασοπονίας 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.7.3 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για 
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή 
χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 

ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, 
που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.7.4 
Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό 

της αλλαγής κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή 
Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.7.5 
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε 

δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση σχετικά 
με το περιβάλλον και τη διατροφή 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.7.6 

Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε 
δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική 

περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και τη γεωργία που 
στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.7.7 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της 
αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη 

και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών 
αγορών 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 

19.2.7.8 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά 
έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης 
των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς 

και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων. 

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 
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Από τις ανωτέρω υπο-δράσεις όσες αφορούν σε χορηγούμενες ενισχύσεις μέσω των κανονισμών 
(ΕΕ) 702/2014 και 651/2014, εμπίπτουν στην τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. 

Για το σύνολο των αιτημάτων στήριξης απαιτείται η κατά περίπτωση εξέταση των ακολούθων: 

 Χαρακτήρας κινήτρου: Για τις εντασσόμενες πράξεις βάσει των κανονισμών (ΕΕ) 702/2014 
και 651/2014 απαιτείται η τήρηση των άρθρων 6 των ανωτέρων κανονισμών καθώς και 
των αναφερόμενων στο α.π. 100828/ΕΥΚΕ6406/20.09.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα 
«Διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων».   

 Σώρευση: Σύμφωνα με τον Κανονισμό De minimis, και βάσει των αναγραφόμενων στο  α.π. 
57700/ΕΥΚΕ891/30.05.2018 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Διευκρινίσεις σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων» υπάρχει η υποχρέωση της παρακολούθησης της Σώρευσης από την 
ΟΤΔ.  Για το λόγω αυτό απαιτείται η προσκόμιση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης 
σχετικής δήλωσης του επενδυτή/φορέα που θα λάβει την ενίσχυση (σε επίπεδο «ενιαίας 
επιχείρησης» όπως αυτή ορίζεται στον Καν. ΕΕ 1407/2013), συμπληρωμένης όχι μόνο με τις 
ενισχύσεις που έχει λάβει στην τριετία αλλά και τα προγράμματα ενίσχυσης στα οποία έχει 
κάνει αίτηση στήριξης και δεν έχει υπάρξει ακόμα έγκριση ή απόρριψη. Ο έλεγχος της 
σώρευσης πραγματοποιείται και μέσω του πληροφοριακού συστήματος σώρευσης που έχει 
αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.  

 Αρχική επένδυση: Στις περιπτώσεις χορήγησης ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 για πράξεις εκσυγχρονισμού ΜΜΕ απαιτείται η εξέταση της 
τήρησης του όρου της αρχικής επένδυσης, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο α.π. 
39045/ΕΥΚΕ548/05.04.2018 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Ερώτημα της Αναπτυξιακής 
Ηπείρου ΑΕ για τη χρήση του άρθρου 14 ΓΑΚ/2014 στη χορήγηση ενισχύσεων».      

 Ενισχύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις δυνάμει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) 
651/2014: Στις περιπτώσεις χρήσης του εν λόγω άρθρου απαιτείται η τήρηση των 
αναγραφόμενων στα α.π. 54824/ΕΥΚΕ795/22.05.2018  και 10566/ΕΥΚΕ729/10.05.2018 
έγγραφα της ΕΥΚΕ με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 22 του Καν. ΕΕ 651/2014». 

 

 

3. Ενίσχυση σε ΜΜΕ  

Κατά την εφαρμογή των ενισχύσεων απαιτείται και η εξέταση του μεγέθους των επιχειρήσεων 
(Παράρτημα Ι των Καν. (ΕΕ) 702/2014 & 651/2014) δεδομένου ότι είτε διαφοροποιείται το 
ποσοστό ενίσχυσης είτε δεν είναι δυνατή η παροχή ενίσχυσης. 

Ειδικότερα, ισχύουν τα κάτωθι: 

 Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013: δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγεθος της 
επιχείρησης και διαφοροποίηση ως προς το ποσοστό ενίσχυσης. Το ποσοστό ενίσχυσης 
αφορά σε γεωγραφικούς περιορισμούς. 

 Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013: δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγεθος της 
επιχείρησης και διαφοροποίηση ως προς το ποσοστό ενίσχυσης. Το ποσοστό ενίσχυσης 
δεν μπορεί να υπερβεί το 65% και ορίζεται βάσει τοπικού προγράμματος. 

 Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014: δεν είναι δυνατή η ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων. Το 
ποσοστό ενίσχυσης αφορά τόσο σε γεωγραφικούς προσδιορισμούς όσο και στο μέγεθος 
της επιχείρησης. 

 Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 14: το ποσοστό ενίσχυσης αφορά τόσο σε 
γεωγραφικούς προσδιορισμούς όσο και στο μέγεθος της επιχείρησης. 

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/100828_eyke6406_20_09_2017.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/57700_eyke891_30_05_2018.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/39045_eyke548_05_04_2018.PDF
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/54824_eyke795_22_05_2018.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/10566_eyke729_10_05_2018.pdf
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 Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014, άρθρο 22: αφορά μόνο μικρές επιχειρήσεις. Το ποσοστό 
ενίσχυσης είναι 65%. 

 Δεν είναι δυνατή η ενίσχυση προβληματικών επιχειρήσεων βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 
702/2014 & 651/2014. Ο έλεγχος της προβληματικής επιχείρησης γίνεται πριν την χορήγηση 
της ενίσχυσης κατά το στάδιο της αξιολόγησης με τα στοιχεία, τα οποία η επιχείρηση υπέβαλλε, 
κατά το στάδιο της υποβολής της σχετικής αίτησης στήριξης.  

Σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας θεωρεί ότι υπάρχει σημαντική χρονική απόκλιση από την 
υποβολή της αίτησης στήριξης μέχρι και την ένταξη της πράξης, συστήνεται να ενημερώσει τον 
εν δυνάμει δικαιούχο (υποψήφια επιχείρησης) ώστε είτε να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει δημοσιεύσει άλλη οικονομική χρήση της επιχείρησης πέραν 
αυτής που υπέβαλλε με την υποβολή της αίτησης στήριξης είτε να προσκομίσει  όλα τα 
επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στα δικαιολογητικά εξέτασης της 
προβληματικότητας ώστε να διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση κατά την ημερομηνία χορήγησης 
της ενίσχυσης ορθώς αξιολογήθηκε ως μη προβληματική, προκειμένου να ενταχθεί στην εν λόγω 
δράση. Σε αντίθετη περίπτωση όπου διαπιστώνεται ότι η εν  λόγω επιχείρηση, δεδομένων των 
νέων στοιχείων, είναι προβληματική δεν είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στην εν λόγω 
υπο-δράση. 

Σημειώνεται ότι η προβληματικότητα αλλά και το μέγεθος των επιχειρήσεων εξετάζεται σε 
επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Συνεπώς, ακόμα και στις περιπτώσεις νέων επιχειρήσεων 
απαιτείται η σχετική εξέταση δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα υφιστάμενης μητρικής 
επιχείρησης προβληματικής ή/και μεγάλης. Το μέγεθος ή η προβληματικότητα της μητρικής 
επιχείρησης επηρεάζει και την νέα επιχείρηση.    

 

4. Διαδικασία γνωστοποίησης 

Ενόψει της προετοιμασίας έκδοσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης ιδιωτικών πράξεων του υπομέτρου 19.2 
των τοπικών προγραμμάτων του LEADER/CLLD (ΤΑΠΤοΚ) του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, 
στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται, μεταξύ των άλλων, και η υλοποίηση δράσεων που 
αφορούν σε καθεστώτα ενίσχυσης με νομική βάση και τους δύο ισχύοντες απαλλακτικούς 
κανονισμούς (Ε.Ε.) 651/2014 (γενικός απαλλακτικός) και 702/2014 (γεωργικός απαλλακτικός) 
θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής: 

 

Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  το άρθρο 11 του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014: «…..Τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή: α) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης της 
Επιτροπής, τις συνοπτικές πληροφορίες για κάθε μέτρο ενίσχυσης που τυγχάνει απαλλαγής 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με το τυποποιημένο μορφότυπο που ορίζεται στο 
παράρτημα II, καθώς και σύνδεσμο που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του μέτρου 
ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών του, εντός 20 εργάσιμων ημερών από 
την έναρξη ισχύος του μέτρου……..». 

 

Β. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  το άρθρο 9 του Καν. (Ε.Ε.) 702/2014: «Το αργότερο 10 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ενός καθεστώτος ενισχύσεων που 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108, παράγραφος 3 της Συνθήκης 
βάσει του παρόντος κανονισμού, ……..τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή μέσω της 
διαδικτυακής εφαρμογής της Επιτροπής για τις κοινοποιήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 , συνοπτικές πληροφορίες για τις ενισχύσεις αυτές στην 
τυποποιημένη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού». 
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Βάσει των ανωτέρω και με σκοπό τη συμμόρφωση στις ως άνω διατάξεις, και δεδομένου ότι οι 
Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προβαίνουν στην έκδοση πρόσκλησης: 

• για τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνει υποδράσεις βάσει των οποίων χορηγούνται 
ενισχύσεις δυνάμει τόσο του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 όσο και του (Ε.Ε.) 702/2014 και προκειμένου 
να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση ως προς τα διαφορετικά καθεστώτα αλλά και εναρμόνιση των 
διαδικασιών που αφορούν στη διαδικασία γνωστοποίησης των καθεστώτων πρέπει να 
αποστέλλουν άμεσα στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) την υπογεγραμμένη 
πρόσκληση, για την οποία έχει προηγηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην με αριθ. πρωτ. 
74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ, καθώς και συμπληρωμένο το Παράρτημα ΙΙ 
των αντίστοιχων Καν. προκειμένου η ΕΥΚΕ να μεριμνήσει για την ανάρτηση στο ηλεκτρονικό 
σύστημα κοινοποιήσεων της Ε.Ε. (SANI) τις απαραίτητες πληροφορίες το αργότερο 10 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των καθεστώτων που αφορά.  

• για τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνει υποδράσεις βάσει των οποίων χορηγούνται 
ενισχύσεις δυνάμει είτε του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 είτε του (Ε.Ε.) 702/2014 πρέπει να 
αποστέλλουν άμεσα στην ΕΥΚΕ την υπογεγραμμένη πρόσκληση, για την οποία έχει προηγηθεί η 
διαδικασία που προβλέπεται στην με αριθ. πρωτ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της 
ΕΥΚΕ, καθώς και συμπληρωμένο το Παράρτημα ΙΙ του αντίστοιχου Καν. προκειμένου η ΕΥΚΕ να 
μεριμνήσει για την ανάρτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα κοινοποιήσεων της Ε.Ε. (SANI) τις 
απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με τις ημερομηνίες που προβλέπονται στους αντίστοιχους 
κανονισμούς. 

Σημειώνεται ότι, η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και σε περίπτωση τροποποίησης 
γνωστοποιημένων κατά τα ανωτέρω καθεστώτων ενίσχυσης, εφόσον η τροποποίηση επηρεάζει 
στοιχεία της γνωστοποίησης (π.χ. ημερομηνία έναρξης ή λήξης καθεστώτος ενίσχυσης, 
διαθέσιμος Π/Υ κ.λ.π.).  

Με δεδομένο ότι η διαδικασία γνωστοποίησης στο SANI περιλαμβάνει υπογραφή σε επίπεδο 
Αναπληρωτή Υπουργού και επικύρωση από σειρά υπηρεσιών, κρίνεται σκόπιμη η αποστολή 
στην ΕΥΚΕ να γίνεται αρκετά νωρίτερα προκειμένου να μην παραβιάζεται η προθεσμία που 
θέτουν οι Κανονισμοί.  

Εφίσταται ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση γνωστοποίησης μέτρου όπου οι ενισχύσεις 
χορηγούνται δυνάμει του Καν. ΕΕ 702/2014 όπου η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται το 
αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ενός καθεστώτος 
ενισχύσεων, διότι μη τήρηση προθεσμίας δημιουργεί πρόβλημα συμβατότητας του μέτρου.     

Επιπλέον, επειδή οι εν λόγω προσκλήσεις αφορούν εν μέρει στην εφαρμογή καθεστώτων 
ενίσχυσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 για το οποίο 
υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στα περιεχόμενά του και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 13 «Απαιτούμενα 
στοιχεία για την αξιολόγηση κρατικής ενίσχυσης», απαιτείται όλοι οι φορείς (ΟΤΔ) να 
ενημερώνουν σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κοινοποίηση όλων 
των σχετικών εγγράφων που αφορούν τόσο στην αποστολή των σχετικών προσκλήσεων και 
μορφοτύπων των γνωστοποιήσεων στην ΕΥΚΕ όσο και στη λήψη των σχετικών αριθμών για τη 
γνωστοποίηση των καθεστώτων μέσω του SANI στην ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 προκειμένου να 
ενημερώνουνε με τα απαραίτητα στοιχεία το κεφάλαιο 13 του ΠΑΑ. Η σχετική ενημέρωση 
απαιτείται να γίνεται και στις περιπτώσεις τροποποίησης των γνωστοποιημένων καθεστώτων 
ενίσχυσης. 

Αναφορικά με τις περιπτώσεις εφαρμογής καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων σε πράξεις 
δημόσιου χαρακτήρα (πράξεις που ενισχύονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) η 
γνωστοποίηση πραγματοποιείται σε επίπεδο πράξης μέσω της ΕΥΚΕ, η προθεσμία 
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γνωστοποίησης στο SANI είναι 20 εργάσιμες ημέρες από την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης 
(απόφαση ένταξης) της συγκεκριμένης πράξης. 

Για τη διαδικασία της γνωστοποίησης των κανονισμών (ΕΕ) 651/2014 & 702/2014 
συμπληρώνονται τα μορφότυπα του Παραρτήματος Ι.  

Τέλος, η διατύπωση ερωτημάτων που αφορούν σε θέματα καθεστώτων ενίσχυσης πρέπει να 
γίνεται εγγράφως προς ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 η οποία όταν το ερώτημα αφορά ζητήματα 
κρατικών ενισχύσεων το προωθεί στην ΕΥΚΕ προς απάντηση. Για θέματα εθνικού θεσμικού 
πλαισίου και εφαρμογής αρμόδια είναι η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020. 

 

 

 



11 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 

ΜΕΡΟΣ I 

οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται μέσω της καθιερωμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής 
της Επιτροπής, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 

Στοιχεία 
αναφοράς της 
ενίσχυσης 

(συμπληρώνεται από την Επιτροπή ) 

Κράτος μέλος ……………………………………………………………………………………………..
. 

Αριθμός 
αναφοράς του 
κράτους μέλους 

 
…………………………………………………………………………………………….. 

Περιφέρεια Ονομασία της 
περιφέρειας ή των 
περιφερειών (NUTS3)  

………………………………... 

………………………………... 

Καθεστώς περιφερειακών 
ενισχύσεων4 

 

…………………………………………………....
. 

……………………………………………………
. 

Χορηγούσα αρχή Ονομασία ……………………………………………………
. 

Ταχυδρομική διεύθυνση 

Διαδικτυακή διεύθυνση 

……………………………………………………
. 

……………………………………………………
. 

Τίτλος του μέτρου 
ενίσχυσης  

 

……………………………………………………………………………………………..
. 

Εθνική νομική 
βάση (παραπομπή 
στη σχετική 
επίσημη εθνική 
δημοσίευση) 

…………………………………………………………………………………….............
.. 

……………………………………………………………………………………………..
. 

……………………………………………………………………………………………..

                                                           
3
 NUTS – Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων.Κατά κανόνα, η περιφέρεια κατατάσσεται στο επίπεδο   

4
 Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο (α) της ΣΛΕΕ (καθεστώς «Α»), άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)της ΣΛΕΕ 

(καθεστώς «Γ»), περιφέρειες στις οποίες δεν χορηγούνται ενισχύσεις, ήτοι περιφέρειες που δεν είναι επιλέξιμες για 
περιφερειακές ενισχύσεις (καθεστώς «Ν»).  
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. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Διαδικτυακός 
σύνδεσμος στο 
πλήρες κείμενο 
του μέτρου 
ενίσχυσης  

 

……………………………………………………………………………………………..
. 

Τύπος μέτρου   Καθεστώς  

 Ad hoc ενίσχυση Ονομασία του δικαιούχου και του 
ομίλου5 στον οποίο ανήκει 
.......................................................................
...... 

Τροποποίηση 
υφιστάμενου 
καθεστώτος 
ενισχύσεων ή 
υφιστάμενης ad 
hoc ενίσχυσης 

 Commission aid reference 

 Παράταση  
.......................................................................
...... 

 Τροποποίηση  
…………………………………………………. 

Διάρκεια 6  Καθεστώς Από ηη/μμ/εεεε  έως ηη/μμ/εεεε 

Date of granting 7   Ad hoc aid ηη/μμ/εεεε 

Σχετικός (οί) 
οικονομικός (-οί) 
τομέας (είς) 

 

  όλοι οι οικονομικοί 
τομείς που είναι 
επιλέξιμοι να λάβουν 
ενίσχυση  

 

  Περιορίζεται σε 
συγκεκριμένους 
τομείς: να 
διευκρινιστεί σε 
επίπεδο ομάδας 
NACE8 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Κατηγορία  ΜΜΕ  

                                                           
5
 Για τους σκοπούς των κανόνων ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη και του παρόντος κανονισμού, ως 

«επιχείρηση νοείται κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και τον 
τρόπο χρηματοδότησής της. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι οι οντότητες που ελέγχονται (σε νομική βάση ή de 
facto)από την ίδια οντότητα θα πρέπει να θεωρούνται μία και μόνη επιχείρηση. 
6
 Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή έχει τη δυνατότητα να δεσμευθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης.  

7
 Καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 27 του κανονισμού.  

8 NACE αναθ. 2 – Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Κατά κανόνα, ο τομέας 
προσδιορίζεται σε επίπεδο ομάδας. 
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δικαιούχου  Μεγάλες επιχειρήσεις  

Προϋπολογισμός Ετήσιο συνολικό ποσό 
του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού στο 
πλαίσιο του καθεστώτος9 

Εθνικό νόμισμα…………. (σε 
ακέραιο ποσό) 

 

…………………………………………………. 

Συνολικό ποσό της ad hoc 
ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε στην 
επιχείρηση10 

Εθνικό νόμισμα…………. (σε 
ακέραιο ποσό) 

 

…………………………………………………. 

 Για εγγυήσεις11 Εθνικό νόμισμα…………. (σε 
ακέραιο ποσό) 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Μέσο ενίσχυσης  

  Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου 

  Δάνειο/Επιστρεπτέες προκαταβολές 

  Εγγύηση (κατά περίπτωση, με παραπομπή στην απόφαση 
της Επιτροπής12)  

  Φορολογικό πλεονέκτημα ή φορολογική απαλλαγή  

  Παροχή χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου  

  Άλλα (να διευκρινιστούν) 
………………………………………………..  

 

Να αναφερθεί η πλησιέστερη από τις κατωτέρω ευρείες 
κατηγορίες ως προς τα αποτελέσματα/τη λειτουργία της 
ενίσχυσης: 

  Επιχορήγηση 

  Δάνειο 

  Εγγύηση 

  Φορολογικό πλεονέκτημα 

  Παροχή χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 

                                                           
9 Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: να αναφερθεί το ετήσιο συνολικό ποσό του προβλεπόμενου από το καθεστώς 
προϋπολογισμού ή η εκτιμώμενη ετήσια απώλεια φορολογικών εσόδων για όλα τα μέσα ενισχύσεων που προβλέπονται στο καθεστώς. 
10 Εάν πρόκειται για χορήγηση ad hoc ενίσχυσης: να αναφερθεί το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ή η συνολική απώλεια 
φορολογικών εσόδων. 
11 Για τις εγγυήσεις, να αναφερθεί το (ανώτατο) ποσό των εγγυημένων δανείων.  
12 Κατά περίπτωση, παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η μεθοδολογία υπολογισμού του 
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού.  
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  Σε περίπτωση 
συγχρηματοδ
ότησης από 
ταμείο (-α) 
της ΕΕ  

Ονομασία ταμείου(-ων) 
της ΕΕ:  

 

 

………………………….. 
………………………….. 

Ποσό 
χρηματοδότηση
ς (ανά ταμείο 
της ΕΕ) 
………………… 

………………… 

Εθνικό νόμισμα 

… ……………… 

(σε ακέραιο 
ποσό) 

………………… 

………………… 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ II 

Οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται μέσω της καθιερωμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής 
της Επιτροπής, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 

Να αναφερθεί η διάταξη του ΓΚΑΚ βάσει της οποίας εφαρμόζεται το μέτρο ενίσχυσης. 

Πρωταρχικός στόχος – 
Γενικοί στόχοι 
(κατάλογος) 

Στόχοι 

(κατάλογος) 

Μέγιστη 
ένταση της 
ενίσχυσης 
σε % ή 
ανώτατο 
ετήσιο 
ποσό της 
ενίσχυσης 
σε εθνικό 
νόμισμα 
(σε ακέραιο 
ποσό) 

ΜΜΕ - 
πριμοδο
τήσεις  

σε % 

 Περιφερειακές 
ενισχύσεις-
επενδυτικές 
ενισχύσεις(1) 
(άρθρο 14)  

  Καθεστώς …% …% 

 Ad hoc ενίσχυση 
…% …% 

  Περιφερειακές 
ενισχύσεις- 
ενισχύσεις 
λειτουργίας 
(άρθρο 15) 

  Δαπάνες μεταφοράς εμπορευμάτων σε 
επιλέξιμες περιοχές [άρθρο 15 
παράγραφος 2 στοιχείο β)] 

…% …% 

  Επιπρόσθετες δαπάνες στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές [άρθρο 15 
παράγραφος 2 στοιχείο β)] 

…% …% 

 Περιφερειακές ενισχύσεις για την αστική ανάπτυξη (άρθρο 16) ….εθνικό 
νόμισμα 

…% 
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 Ενισχύσεις προς 
ΜΜΕ (άρθρα 17-18-
19-20) 

 

 Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ 
(άρθρο 17)  

…% …% 

  Ενισχύσεις για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 18) 

…% …% 

  Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε 
εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19) 

…% …% 

  Ενισχύσεις για την κάλυψη των 
δαπανών συνεργασίας των ΜΜΕ που 
συμμετέχουν σε έργα ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας  (άρθρο 20) 

…% …% 

      Ενισχύσεις προς 
ΜΜΕ –Πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε 
χρηματοδότηση 
(άρθρα 21-22) 

 

  Ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση  
επιχειρησιακού κινδύνου (άρθρο 21) 

…% …% 

  Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22) …% …% 

 Ενισχύσεις προς ΜΜΕ – Ενισχύσεις για εναλλακτικές πλατφόρμες 
διαπραγμάτευσης που ειδικεύονται στις ΜΜΕ (άρθρο 23) 

…%  
στην 
περίπτωση 
που το 
μέτρο 
ενίσχυσης 
λαμβάνει 
τη μορφή 
ενίσχυσης 
για 
νεοσύστατ
ες 
επιχειρήσει
ς  
… εθνικό 
νόμισμα 

 

…% 

 Ενισχύσεις προς ΜΜΕ- Ενισχύσεις για δαπάνες διερεύνησης 
(άρθρο 24) 

…% 
…% 

 Ενισχύσεις για 
έρευνα και ανάπτυξη 
και καινοτομία 
(άρθρα 25 - 30) 

Ενισχύσε
ις για 
έργα 
έρευνας 
και 
ανάπτυξ
ης 

 Βασική έρευνα [άρθρο 25 
παράγραφος 2 στοιχείο α)]  

…% …% 

 Βιομηχανική έρευνα [άρθρο 
25 παράγραφος 2 στοιχείο β)] 

…% …% 

 Πειραματική ανάπτυξη …% …% 
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(άρθρο 2
5) 

[άρθρο 25 παράγραφος 2 
στοιχείο γ)] 

 Μελέτες σκοπιμότητας 
[άρθρο 25 παράγραφος 2 
στοιχείο δ)] 

…% …% 

 Επενδυτικές ενισχύσεις για ερευνητικές 
υποδομές ( άρθρο 26) 

…% …% 

      Πρωταρχικός 
στόχος – Γενικοί 
στόχοι (κατάλογος) 

Στόχοι (κατάλογος) Μέγιστη 
ένταση της 
ενίσχυσης 
σε % ή 
ανώτατο 
ετήσιο 
ποσό της 
ενίσχυσης 
σε εθνικό 
νόμισμα 
(σε ακέραιο 
ποσό) 

ΜΜΕ- 
πριμοδο
τήσεις 
σε % 

  Ενισχύσεις για συνεργατικούς 
σχηματισμούς καινοτομίας (άρθρο 27) 

…% …% 

  Ενισχύσεις καινοτομίας  για ΜΜΕ 
( άρθρο 28) 

…% …% 

  Ενισχύσεις για διαδικαστική και 
οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29) 

…% …% 

  Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη 
στον τομέα της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 30) 

…% …% 

 Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 31) …% …% 

 Ενισχύσεις για 
εργαζόμενους σε 
μειονεκτική θέση και 
εργαζόμενους με 
αναπηρία (άρθρα 
32-35) 

  Ενισχύσεις για την πρόσληψη 
εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη 
μορφή επιδότησης μισθού (άρθρο 32) 

…% …% 

  Ενισχύσεις για την απασχόληση 
εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή 
επιδότησης μισθού (άρθρο 33) 

...% ...% 

  Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των 
πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η 
απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία 
(άρθρο 34) 

…% …% 
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  Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των 
δαπανών της υποστήριξης που 
παρέχεται σε εργαζόμενους σε 
μειονεκτική θέση (άρθρο 35) 

....% ....% 

 Ενισχύσεις για την 
προστασία του 
περιβάλλοντος 
(άρθρα 36-49)  

  Επενδυτικές ενισχύσεις προς 
επιχειρήσεις για την υπέρβαση 
ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση 
της προστασίας του περιβάλλοντος 
ελλείψει ενωσιακών προτύπων 
(άρθρο 36) 

…% …% 

  Επενδυτικές ενισχύσεις για την πρόωρη 
προσαρμογή σε μελλοντικά ενωσιακά 
πρότυπα (άρθρο 37) 

…% …% 

  Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 38) 

…% …% 

  Επενδυτικές ενισχύσεις για έργα 
ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια (άρθρο 
39) 

…εθνικό 
νόμισμα …% 

  Επενδυτικές ενισχύσεις για τη 
συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής 
απόδοσης (άρθρο 40) 

…% …% 
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   Επενδυτικές ενισχύσεις για την 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41) 

…% …% 

  Ενισχύσεις λειτουργίας για την 
προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(άρθρο 42) 

…% …% 

  Ενισχύσεις λειτουργίας για την 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε εγκαταστάσεις 
μικρής κλίμακας (άρθρο 43) 

…% …% 

  Ενισχύσεις υπό μορφή μειώσεων 
περιβαλλοντικών φόρων δυνάμει της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ (άρθρο 44) 

…% …% 

  Επενδυτικές ενισχύσεις για την 
αποκατάσταση μολυσμένων χώρων 
(άρθρο 45) 

…% …% 

  Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακά 
αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης (άρθρο 46) 

…% …% 

  Επενδυτικές ενισχύσεις για ανακύκλωση 
και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 
(άρθρο 47) 

…% …% 

  Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές 
υποδομές (άρθρο 48) 

...% ...% 

  Ενισχύσεις για την εκπόνηση 
περιβαλλοντικών μελετών (άρθρο 49) 

…% …% 

  Καθεστώτα 
ενισχύσεων για την 
επανόρθωση ζημιών 
που προκαλούνται 
από ορισμένες 
θεομηνίες (άρθρο 
50) 

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης ...% ...% 

Τύπος θεομηνίας  σεισμός 

 χιονοστιβάδα 

 κατολίσθηση 

 πλημμύρα 

 ανεμοστρόβιλος 

 τυφώνας 

 ηφαιστειακή 
έκρηξη 

 ανεξέλεγκτη 
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πυρκαγιά 

Ημερομηνία εμφάνισης της θεομηνίας Από ηη/μμ/εεεε έως 
ηη/μμ/εεεε 

 Ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα για μεταφορά κατοίκων 
απομακρυσμένων περιοχών (άρθρο 51) 

…% …% 

 Ενισχύσεις για υποδομές ευρυζωνικών δικτύων (άρθρο 52) …national 
currency 

…% 

 Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς 
(άρθρο 53) 

…% ...% 

 Καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα (άρθρο 54) …% ...% 

 Ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές 
ψυχαγωγικές υποδομές (άρθρο 55) 

…% …% 

  Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές (άρθρο 56) ...% ...% 

  Ενισχύσεις για περιφερειακούς αερολιμένες (άρθρο 56α) ...% ...% 

  Ενισχύσεις για θαλάσσιους λιμένες (άρθρο 56β) ...% ...% 

  Ενισχύσεις για λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας (άρθρο 56γ) ...% ...% 

 

1 Στην περίπτωση ad hoc περιφερειακής ενίσχυσης για τη συμπλήρωση ενίσχυσης 
που χορηγήθηκε στο πλαίσιο ενός ή περισσοτέρων καθεστώτων ενισχύσεων, να 
αναφερθεί τόσο η ένταση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του καθεστώτος 
όσο και  η ένταση της ad hoc ενίσχυσης. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE) αριθ. 702/2014 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (1)) 

ΜΕΡΟΣ I 

Στοιχεία αναφοράς της 
ενίσχυσης 

(συμπληρώνεται από την Επιτροπή) 

Κράτος μέλος … 

Αριθμός αναφοράς του 
κράτους μέλους 

… 

Περιφέρεια Ονομασία της περιφέρειας 
( NUTS  (2) ) 

 

….. 

Καθεστώς περιφερειακών 
ενισχύσεων  (3) 

 

 

……. 

Χορηγούσα αρχή Ονομασία ……. 

 

….. 

 

…….. 

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης ……………. 

Εθνική νομική βάση 
(παραπομπή στην επίσημη 
εθνική δημοσίευση) 

……………………………. 

 

Διαδικτυακός σύνδεσμος στο 
πλήρες κείμενο του μέτρου 
ενίσχυσης: 

……………………………. 

Τύπος μέτρου               Καθεστώς 
 

  

           Ad hoc ενίσχυση 
 

Ονομασία του δικαιούχου και του 
ομίλου  (4) στον οποίο ανήκει 

… 

Τροποποίηση υφιστάμενου 
καθεστώτος ενισχύσεων ή 
υφιστάμενης ad hoc ενίσχυσης 

  Στοιχεία αναφοράς της Επιτροπής 
για την ενίσχυση 

           Παράταση 
 

… 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr1-L_2014193EL.01007001-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr2-L_2014193EL.01007001-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr3-L_2014193EL.01007001-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr4-L_2014193EL.01007001-E0004
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           Τροποποίηση 
 

… 

Διάρκεια  (5)            Καθεστώς 
 

Από ηη/μμ/εεεε έως ηη/μμ/εεεε 

Ημερομηνία χορήγησης              Ad hoc ενίσχυση 
 

ηη/μμ/εεεε 

Σχετικός(-οί) οικονομικός(-οί) 
τομέας(-είς): 

να διευκρινιστεί σε επίπεδο 
ομάδας NACE  (6) 

… 

… 

… 

Κατηγορία δικαιούχου              ΜΜΕ 
 

  

          Μεγάλες επιχειρήσεις 
 

Προϋπολογισμός   

         Καθεστώς: Συνολικό      
ποσό  (7) 

 

Εθνικό νόμισμα ……………Ευρώ  € 
(σε ακέραιο ποσό) 

 

               Αd hoc ενίσχυση: 
Συνολικό ποσό (8) 

 

Εθνικό νόμισμα … (σε ακέραιο 
ποσό) 

… 

Για εγγυήσεις  (9) Εθνικό νόμισμα … (σε ακέραιο 
ποσό) 

… 

Μέσο ενίσχυσης              Άμεση επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου 
 

           Επιδοτούμενες υπηρεσίες 
 

           Δάνειο/Επιστρεπτέες προκαταβολές 
 

           Εγγύηση (κατά περίπτωση, με παραπομπή στην απόφαση 
της Επιτροπής  (10) ) 

 

          Φορολογικό πλεονέκτημα ή φορολογική απαλλαγή 
 

           Άλλα (να διευκρινιστούν) 

… 

Να αναφερθεί η πλησιέστερη από τις κατωτέρω ευρείες 
κατηγορίες ως προς τα αποτελέσματα/τη λειτουργία της 
ενίσχυσης: 

         Επιχορήγηση 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr5-L_2014193EL.01007001-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr6-L_2014193EL.01007001-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr7-L_2014193EL.01007001-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr8-L_2014193EL.01007001-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr9-L_2014193EL.01007001-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr10-L_2014193EL.01007001-E0010
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         Δάνειο 

 

         Εγγύηση 

 

         Φορολογικό πλεονέκτημα 
 

Σε περίπτωση 
συγχρηματοδότησης από 
ταμείο(-α) της ΕΕ 

Ονομασία ταμείου(-ων) της 
ΕΕ: 

   

 

   
 

Ποσό της 
χρηματοδότησης 

(ανά ταμείο της 
ΕΕ) 

 

Εθνικό 
νόμισμα … (σε 
ακέραιο ποσό) 

 

Άλλες πληροφορίες   

ΜΕΡΟΣ II 

Να αναφερθεί η διάταξη του παρόντος κανονισμού βάσει της οποίας εφαρμόζεται η 
ενίσχυση 

Πρωταρχικοί στόχοι  (11) Μέγιστη 
ένταση 

ενίσχυσης σε 
% 

Ανώτατο 
ποσό της 

ενίσχυσης σε 
εθνικό 

νόμισμα (σε 
ακέραιο 
ποσό) 

 Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα 
στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
που συνδέονται με την πρωτογενή γεωργική 
παραγωγή (άρθρο 14) 

 

    

 Ενισχύσεις για αναδασμό γεωργικής γης (άρθρο 15) 
 

    

 Ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν τη 
μετεγκατάσταση κτιρίων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων (άρθρο 16) 

 

    

             Ενισχύσεις για επενδύσεις συναφείς με τη 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την εμπορία 
γεωργικών προϊόντων (άρθρο 17) 

 

    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntr11-L_2014193EL.01007001-E0011


23 
 

 Ενισχύσεις εκκίνησης για νέους γεωργούς και για 
την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων (άρθρο 18) 

 

    

 Ενισχύσεις εκκίνησης για ομάδες και οργανώσεις 
παραγωγών στο τομέα της γεωργίας (άρθρο 19) 

 

    

 Ενισχύσεις για τη συμμετοχή παραγωγών 
γεωργικών προϊόντων σε συστήματα ποιότητας 
(άρθρο 20) 

 

    

 Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης στον γεωργικό τομέα (άρθρο 21) 

 

    

 Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον 
γεωργικό τομέα (άρθρο 22) 

 

    

 Ενισχύσεις για υπηρεσίες αντικατάστασης στην 
εκμετάλλευση (άρθρο 23) 

 

    

 Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών 
προϊόντων (άρθρο 24) 

 

    

 Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών που 
οφείλονται σε δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που 
μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία (άρθρο 25) 

 

    

 Ενισχύσεις για τις δαπάνες πρόληψης, ελέγχου και 
εξάλειψης ασθενειών των ζώων και επιβλαβών για 
τα φυτά οργανισμών και ενισχύσεις για την 
αντιστάθμιση ζημιών που προκαλούνται από 
ασθένειες ζώων ή επιβλαβείς για τα φυτά 
οργανισμούς (άρθρο 26) 

 

    

    

 Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα (άρθρο 27 
παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β)) 

 

    

 Ενισχύσεις για την απομάκρυνση νεκρών ζώων  
(άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) ή ε)) 

 

    

 Ενισχύσεις για την πληρωμή ασφαλίστρων (άρθρο 
28) 

 

    

 Ενισχύσεις για επενδύσεις υπέρ της διατήρησης 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που 
βρίσκεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (άρθρο 29) 

 

    

 Ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που 
προκαλούνται από θεομηνίες στον γεωργικό τομέα 
(άρθρο 30) 
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Τύπος θεομηνίας:   σεισμός 

 

 χιονοστιβάδα 

 

 κατολίσθηση 

 

 πλημμύρα 

 

 ανεμοστρόβιλος 

 

 τυφώνας 

 
 

ηφαιστειακή έκρηξη 

 

   ανεξέλεγκτη 
πυρκαγιά 

 

Ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας Από ηη/μμ/εεεε έως ηη/μμ/εεεε 

 Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της 
γεωργίας (άρθρο 31) 

 

    

 Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της 
δασοκομίας (άρθρο 31) 

 

    

 Ενισχύσεις για δάσωση και δημιουργία δασικών 
εκτάσεων (άρθρο 32) 

 

    

 Ενισχύσεις για γεωργοδασοκομικά συστήματα    
(άρθρο 33) 

 

    

 Ενισχύσεις για την πρόληψη και αποκατάσταση 
ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, θεομηνίες, 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ασθένειες, επιβλαβείς 
για τα φυτά οργανισμούς και καταστροφικά 
συμβάντα (άρθρο 34) 
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 Ενισχύσεις για επενδύσεις για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των 
δασικών οικοσυστημάτων (άρθρο 35) 

 

    

 Ενισχύσεις λόγω μειονεκτημάτων που σχετίζονται 
με δασικές περιοχές Natura 2000 (άρθρο 36) 

 

    

 Ενισχύσεις για δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
υπηρεσίες και για τη διατήρηση των δασών (άρθρο 
37) 

 

    

 Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης στον τομέα της δασοκομίας (άρθρο 38) 

 

    

 Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον 
τομέα της δασοκομίας (άρθρο 39) 

 

    

 Ενισχύσεις για επενδύσεις σε υποδομές σχετικές με 
την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή 
του τομέα της δασοκομίας (άρθρο 40) 

 

    

 Ενισχύσεις για επενδύσεις σε δασοκομικές 
τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και 
εμπορία δασοκομικών προϊόντων (άρθρο 41) 

 

    

 Ενισχύσεις για τη διατήρηση των γενετικών πόρων 
στη δασοκομία (άρθρο 42) 

 

    

 Ενισχύσεις για αναδασμό δασικών εκτάσεων (άρθρο 
43) 

 

    

 Ενισχύσεις για επενδύσεις στη μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα ή 
στην παραγωγή βάμβακος (άρθρο 44) 

 

    

 Ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων για την άσκηση 
μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές 
περιοχές (άρθρο 45) 

 

    

 Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 
σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 46) 

 

    

 Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και 
ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών (άρθρο 
47) 

 

    

 Ενισχύσεις για νέα συμμετοχή ενεργών γεωργών σε 
συστήματα ποιότητας για το βαμβάκι ή τα τρόφιμα 
(άρθρο 48) 
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 Ενισχύσεις για δραστηριότητες ενημέρωσης και 
προώθησης όσον αφορά το βαμβάκι και τρόφιμα 
που καλύπτονται από σύστημα ποιότητας (άρθρο 
49) 

 

    

 

(1)  Εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις για τον δασοκομικό τομέα και σε προϊόντα που 
δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης. 

(2)  NUTS — Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων. Κατά κανόνα, η 
περιφέρεια κατατάσσεται στο επίπεδο 2. 

(3)  Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (καθεστώς «Α»), άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καθεστώς «Γ»), περιφέρειες στις 
οποίες δεν χορηγούνται ενισχύσεις, ήτοι περιφέρειες που δεν είναι επιλέξιμες για 
περιφερειακές ενισχύσεις (καθεστώς «Ν»). 

(4)  Για τους σκοπούς των κανόνων ανταγωνισμού που ορίζονται στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παρόντος κανονισμού, ως «επιχείρηση» 
νοείται κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη 
νομική της μορφή και τον τρόπο χρηματοδότησής της. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί 
ότι οι οντότητες που ελέγχονται (σε νομική βάση ή de facto) από την ίδια οντότητα θα 
πρέπει να θεωρούνται μία και μόνη επιχείρηση. 

(5)  Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή έχει τη δυνατότητα να δεσμευθεί για 
τη χορήγηση της ενίσχυσης. 

(6)  NACE αναθ. 2 — Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά κανόνα, ο τομέας ορίζεται σε επίπεδο ομίλου. 

(7)  Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: να αναφερθεί το συνολικό ποσό του 
προβλεπόμενου από το καθεστώς προϋπολογισμού ή η εκτιμώμενη ετήσια απώλεια 
φορολογικών εσόδων για τη συνολική του διάρκεια για όλα τα μέσα ενισχύσεων που 
προβλέπονται στο καθεστώς. 

(8)  Εάν πρόκειται για χορήγηση ad hoc ενίσχυσης: να αναφερθεί το συνολικό ποσό της 
ενίσχυσης ή η συνολική απώλεια φορολογικών εσόδων. 

(9)  Για τις εγγυήσεις, να αναφερθεί το (ανώτατο) ποσό των εγγυημένων δανείων. 

(10)  Κατά περίπτωση, παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία 
εγκρίνεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii) του παρόντος κανονισμού. 

(11)  Είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι· στην περίπτωση αυτή, να 
αναφερθούν όλοι οι στόχοι. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc1-L_2014193EL.01007001-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc2-L_2014193EL.01007001-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc3-L_2014193EL.01007001-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc4-L_2014193EL.01007001-E0004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc5-L_2014193EL.01007001-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc6-L_2014193EL.01007001-E0006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc7-L_2014193EL.01007001-E0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc8-L_2014193EL.01007001-E0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc9-L_2014193EL.01007001-E0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc10-L_2014193EL.01007001-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0702&qid=1497269604344&from=EL#ntc11-L_2014193EL.01007001-E0011

