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Πεδίο Εφαρμογής

Απαρίθμηση των τίτλων των κατηγοριών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον ΓΚΑΚ

❑ Αποκλεισμός: ορισμένων δραστηριοτήτων και ενισχύσεων που υπερβαίνουν ένα

ορισμένο ποσό (π.χ. εξαγωγές, προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των

εισαγομένων - ο μέσος ετήσιος προϋπολογισμός κρατικών ενισχύσεων υπερβαίνει τα

150 εκατ. ευρώ.)

❖ ορισμένων τομέων (π.χ. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών

προϊόντων)

❖ των επιχειρήσεων κατά των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης

❖ των προβληματικών επιχειρήσεων (εξαιρέσεις)

❖ των μέτρων ενισχύσεων που συνιστούν παραβίαση του δικαίου της Ένωσης (π.χ.

υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια

εγκατάστασή του, να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες)

Κοινές Διατάξεις Εφαρμογής (1)



Ορισμοί (Άρθρο 2)

Όρια Κοινοποίησης
❑ Ανά κατηγορία ενίσχυσης, ανά επιχείρηση, ανά έργο
❑ ΔΕΝ επιτρέπεται η καταστρατήγηση με τον τεχνητό διαχωρισμό.

Διαφάνεια Ενισχύσεων
❑ O κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ως προς τις οποίες είναι δυνατόν να

υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της
ενίσχυσης χωρίς να είναι αναγκαία εκτίμηση κινδύνου

❑ Ειδικότερες πρόνοιες ανά κατηγορία ενίσχυσης ως προς τον εν λόγω υπολογισμό.

Χαρακτήρας Κινήτρου
❑ Ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση ενίσχυσης στο οικείο κράτος μέλος πριν από την

έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα.
❑ Η αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που

απαριθμούνται.
❑ Επιπρόσθετα στοιχεία για τις ad hoc ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις.
❑ Εξαιρέσεις από το χαρακτήρα κινήτρου: π.χ. επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από

ορισμένες θεομηνίες, πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, πρόσληψη εργαζομένων σε
μειονεκτική θέση ή με αναπηρία.

Κοινές Διατάξεις Εφαρμογής (2)



Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες
❑ Αριθμητικά στοιχεία πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων

(ήτοι, το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών, πριν από την
αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων·) - για το μέλλον ή σε περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία
τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

❑ Οι επιλέξιμες δαπάνες τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα έγγραφα.

Σώρευση
❑ Το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενισχυόμενη δραστηριότητα, στο
ενισχυόμενο έργο ή στην επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια κοινοποίησης του ΓΚΑΚ και τις
μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης της συγκεκριμένης κατηγορίας ενίσχυσης.
❑Ειδικότερες πρόνοιες:

(i) ενωσιακή χρηματοδότηση που υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα (μη υπέρβαση του πλέον ευνοϊκού
ποσοστού χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας)·
(ii) με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες (η σώρευση να μην οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου
ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζονται στην ενίσχυση αυτή δυνάμει του παρόντος κανονισμού) - μπορούν να σωρευθούν με με
οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες
δαπάνες
(iii) de minimis (σώρευση έως την έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στη συγκεκριμένη κατηγορία ενίσχυσης).

Κοινές Διατάξεις Εφαρμογής (3)



Δημοσίευση και Πληροφορίες

❑ Σε εθνικό εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις:
▪ οι συνοπτικές πληροφορίες ήτοι το παράρτημα II του ΓΚΑΚ
▪ το πλήρες κείμενο κάθε μέτρου ή σύνδεσμος σ’ αυτό
▪ το παράρτημα III του ΓΚΑΚ για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που

υπερβαίνει τα 500 000 ευρώ.

❑ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο τα πιο πάνω.
❑ Τα πιο πάνω κοινοποιούνται στην Ευρ. Επιτροπή, μέσω SANI2, από το

Γραφείο του Εφόρου, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του
μέτρου
✓ Ετήσια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το

προηγούμενο έτος
✓ Υποχρέωση διατήρησης στοιχείων/φακέλων για τις χορηγηθείσες ενισχύσεις για 10

έτη από τη χορήγηση τους.

Κοινές Διατάξεις Εφαρμογής (4)



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Πεδίο εφαρμογής (δραστηριότητες/τομείς/κλάδοι επιχειρήσεων που εξαιρούνται)

❑ Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις
(σε ενισχυόμενες περιοχές για ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού/εκτιμώμενο
μισθολογικό κόστος ως αποτέλεσμα της επένδυσης· Σε μεγάλες επιχειρήσεις μόνο για
«αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα»)

❑ Περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στις αραιοκατοικημένες περιοχές και στις πολύ
αραιοκατοικημένες περιοχές

❑ Περιφερειακές ενισχύσεις για την αστική ανάπτυξη
Να υποστηρίζουν την εφαρμογή «ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη», με επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνες με πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και υλοποιούνται μέσω
ταμείων αστικής ανάπτυξης σε ενισχυόμενες περιοχές.

Ειδικό Μέρος: Κατηγορίες Ενισχύσεων (1)



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ MME

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ (για ενσώματα και άυλα στοιχεία
ενεργητικού/εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος ως αποτέλεσμα της επένδυσης)

❑ Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
❑ Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
❑ Ενισχύσεις για την κάλυψη των δαπανών συνεργασίας των ΜΜΕ που συμμετέχουν σε

έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας [που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΜΕ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

❑ Ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου υπέρ ΜΜΕ
(μη εισηγμένες ΜΜΕ / επενδύσεις συνέχειας)

❑ Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις
❑ Ενισχύσεις για εναλλακτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που ειδικεύονται στις ΜΜΕ
❑ Ενισχύσεις για δαπάνες διερεύνησης

Ειδικό Μέρος: Κατηγορίες Ενισχύσεων (2)



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

❑ Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
• Βασική έρευνα

• Βιομηχανική έρευνα

• Πειραματική ανάπτυξη

• Μελέτες σκοπιμότητας

Καλύπτει επίσης, πραγματική συνεργασία και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές (κατασκευή ή αναβάθμιση)

❑ Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας (κατασκευή ή αναβάθμιση

/ενισχύσεις λειτουργίας)

❑ Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού

υψηλής ειδίκευσης για απασχόληση σε δραστηριότητες Ε&Α&Κ, συμβουλευτικές και

υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας)

❑ Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

❑ Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ειδικό Μέρος: Κατηγορίες Ενισχύσεων (3)



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
❑ Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
❑ Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή

επιδότησης μισθού

❑ Ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή

επιδότησης μισθού

❑ Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η

απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία

❑ Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των δαπανών της υποστήριξης που παρέχεται

σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση

Ειδικό Μέρος: Κατηγορίες Ενισχύσεων (4)



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (1)

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών
προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει
ενωσιακών προτύπων
Επιλέξιμες δαπάνες: οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υπέρβαση
των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση του επιπέδου προστασίας του
περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις για την πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά ενωσιακά
πρότυπα
Επιλέξιμες δαπάνες: οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υπέρβαση
των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
Επιλέξιμες δαπάνες: οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το
υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις για έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια
Από το ταμείο ενεργειακής απόδοσης ή άλλον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στα
επιλέξιμα έργα - μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων

Ειδικό Μέρος: Κατηγορίες Ενισχύσεων (5)



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (2)

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από

ανανεώσιμες πηγές
Σε νέες εγκαταστάσεις - Επιλέξιμες δαπάνες: οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι

απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ – πρόνοια για ανταγωνιστικής

διαδικασίας υποβολής προσφορών.

❑ Ενισχύσεις λειτουργίας για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από ανανεώσιμες πηγές
Χορηγούνται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών - ως πριμοδότηση επιπλέον

της τιμής της αγοράς - έως την πλήρη απόσβεση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας – υποχρεώσεις εξισορρόπησης.

Ειδικό Μέρος: Κατηγορίες Ενισχύσεων (6)



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3)

❑ Ενισχύσεις λειτουργίας για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές σε εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας
Ενίσχυση: η διαφορά μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου κόστους ηλεκτροπαραγωγής από τη
συγκεκριμένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και της αγοραίας τιμής της εν λόγω μορφής ενέργειας. –
πχ δυναμικότητα μικρότερη των 500 kW για ΑΠΕ.

❑ Ενισχύσεις υπό μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών φόρων δυνάμει της οδηγίας
2003/96/ΕΚ
▪ Οι δικαιούχοι καταβάλλουν τουλάχιστον το αντίστοιχο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που

καθορίζεται από την οδηγία)

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
▪ Με εξαίρεση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
▪ Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την

αύξηση της αξίας του γηπέδου)

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και
τηλεψύξης

Ειδικό Μέρος: Κατηγορίες Ενισχύσεων (7)



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (4)

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
▪ Η ενίσχυση δεν απαλλάσσει έμμεσα τους ρυπαίνοντες από επιβάρυνση βάση ενωσιακής

νομοθεσίας ή συνήθη επιχειρηματική δαπάνη

▪ Επιλέξιμες δαπάνες: οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να

πραγματοποιηθεί μια επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης

ή επαναχρησιμοποίησης

❑ Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές
▪ Κατασκευή ή αναβάθμιση - σε ενισχυόμενες περιοχές - το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη

διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης

❑ Ενισχύσεις για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

Ειδικό Μέρος: Κατηγορίες Ενισχύσεων (8)



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

▪ Επίσημα αναγνωριστεί ως θεομηνίες και άμεσος αιτιώδης σύνδεσμος, όπως

εκτιμήθηκαν από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα

▪ Καθεστώς εντός τριών ετών και καταβολή αποζημίωσης εντός τεσσάρων ετών από το

συμβάν

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

▪ Αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές

▪ Ολόκληρη η ενίσχυση πρέπει να αποβαίνει προς όφελος των τελικών καταναλωτών

▪ Επιλέξιμες δαπάνες είναι η τιμή εισιτηρίου

Ειδικό Μέρος: Κατηγορίες Ενισχύσεων (9)



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

▪ Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν υποδομές της ίδιας κατηγορίας και όπου οι υποδομές αυτές δεν
είναι πιθανόν να αναπτυχθούν με εμπορικούς όρους εντός τριών ετών από τη στιγμή της
δημοσίευσης του σχεδιαζόμενου μέτρου ενίσχυσης

▪ Επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες
▪ Ανταγωνιστική διαδικασία
▪ Αρχές τιμολόγησης χονδρικής πρόσβασης από εθνική ρυθμιστική αρχή

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

❑ Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς
Π.χ. μουσεία, υλική και άυλη κληρονομιά, καλλιτεχνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, παραγωγή και έκδοση έργων – Επενδυτικές ενισχύσεις/ενισχύσεις λειτουργίας)

❑ Καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα
Δυνατότητα υπό όρους για υποχρεώσεις εδαφικότητας των δαπανών

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
▪ Επενδυτικές ενισχύσεις περιλαμβανομένης της κατασκευής και αναβάθμισης και ενισχύσεις λειτουργίας)
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
▪ 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

▪ Δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για υποδομές που καλύπτονται από άλλες κατηγορίες ενισχύσεων

▪ Οι υποδομές τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών χωρίς διακρίσεις και στην τιμή της αγοράς

▪ Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ
▪ Επενδυτικές ενισχύσεις σε αερολιμένες με επιβατική κίνηση έως 3 εκατ. επιβάτες και ενισχύσεις λειτουργίας για έως

200 χιλ επιβάτες)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ
▪ Επενδύσεις για την κατασκευή, αντικατάσταση ή αναβάθμιση λιμενικών υποδομών εκτός των υπερδομών

▪ Ένταση ενίσχυσης με βάση το ύψος της επένδυσης με όριο τα 60 εκατ. ευρώ –

▪ Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης

της επένδυσης

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
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❑ Ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται μέχρι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 + 6 μήνες

❑ Στο Παράρτημα Ι καθορίζεται ο ορισμός της ΜΜΕ

❑ Τα κριτήρια καθορισμού των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι

έννοιες: «Ανεξάρτητη επιχείρηση», «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις», «Συνδεδεμένες

επιχειρήσεις» και τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό αυτό

❑ Με βάση την Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση C-349/17 - Eesti

Pagar , ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του ΓΚΑΚ, αλλά και οποιουδήποτε άλλου

Απαλλακτικού Κανονισμού θα πρέπει, να συμπεριλαμβάνει όλες τις πρόνοιες του

μέρους Α και του μέρους Β του (ΓΚΑΚ) Κανονισμού οι οποίες είναι εφαρμοστέες στο

μέτρο. Για το σκοπό αυτό, Επιτροπή έχει αναρτήσει στο διαδικτυακό χώρο e-wiki

Template ανά κατηγορία ενισχύσεων με βάση τον ΓΚΑΚ.

Ειδικό Μέρος: Κατηγορίες Ενισχύσεων (12)



1. Ενισχύσεις για την Κάλυψη Δαπανών ΜΜΕ που συμμετέχουν σε

έργα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

(ΤΑΠΤΚ), τα οποία ορίζονται ως τοπική ανάπτυξη LEADER στο πλαίσιο του

ΕΓΤΑΑ και τα οποία καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013

ή

σε έργα επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης

Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

(ΕΣΚ) που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013

ή

τον νέο Κανονισμό της ΚΓΠ

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
Στοχευμένη αναθεώρηση του ΓΚΑΚ (1)



2. Ενισχύσεις για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
❑ Ενισχύσεις για την κάλυψη των δαπανών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έργα

ευρωπαϊκής εδαφικής ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασίας (ΕΕΣ) που καλύπτονται από

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 ή τον [νέο κανονισμό ΕΕΣ] και εφόσον συνδέονται με

το έργο συνεργασίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) No 481/2014 [ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας

για τον Κανονισμό (ΕΕ) 1299/2013]

❑ Στο πλαίσιο των Ενισχύσεων για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασίας

περιλαμβάνονται:
❖ Επενδυτική ενίσχυση για δημόσια προσβάσιμη υποδομή φόρτισης ή / και ανεφοδιασμού

οδικών οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών

❖ Επενδυτική ενίσχυση για έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια με τη μορφή χρηματοδοτικών

μέσων τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων:

▪ κτήρια κατοικιών

▪ κτήρια παροχής εκπαίδευσης ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με κοινωνικές υπηρεσίες και

▪ κτήρια της δημόσιας διοίκησης

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
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3. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για έργα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και για μελέτες

σκοπιμότητας που έχουν λάβει σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» στο

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» ή του προγράμματος «Ορίζων

Ευρώπη» και για έργα στο πλαίσιο των δράσεων «απόδειξης της ορθότητας της ιδέας»

(Proof of Concept) του ΕΣΕ και στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie

(MSCA).

Ως εκ τούτου, τροποποιείται το μέρος δ) του ΓΚΑΚ Ενισχύσεις για την έρευνα και

ανάπτυξη και την καινοτομία, με προσθήκη των πιο κάτω:

❑ Το άρθρο 25 του ΓΚΑΚ Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης προσθήκη του:

“του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»”

❑ Ενισχύσεις για έργα στα οποία έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα

Αριστείας» (Άρθρο 25α)

❑ Ενισχύσεις για δράσεις Marie Skłodowska-Curie και «Απόδειξη της ορθότητας

της ιδέας» του ΕΣΕ (Άρθρο 25β)

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
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❑Ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και

ανάπτυξης
Που υλοποιείται από τουλάχιστον τρία κράτη μέλη και έχει αξιολογηθεί, καταταχθεί και

επιλεγεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες μετά από διακρατικές προσκλήσεις υποβολής

προτάσεων (Άρθρο 25 γ)

❑Ενισχύσεις για ομαδικές επιχειρησιακές δράσεις (Teaming actions)
Στις οποίες εμπλέκονται τουλάχιστον 2 κράτη μέλη και έχουν αξιολογηθεί, καταταχθεί και

επιλεγεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες μετά από διακρατικές προσκλήσεις υποβολής

προτάσεων) (Άρθρο 25δ)

Η επιλεξιμότητα των ενισχύσεων στις ως άνω νέες κατηγορίες ενισχύσεων (άρθρα 25 α –δ)

καθορίζεται βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη».

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
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4.Επενδυτικές ενισχύσεις για δημόσιες προσβάσιμες υποδομές

επαναφόρτισης και/ή ανεφοδιασμού για οδικά οχήματα μηδενικών και

χαμηλών εκπομπών (από ΑΠΕ ή ανανεώσιμο υδρογόνο)
▪ Χορηγούνται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών έως ορισμένη ένταση

ενίσχυσης, σε περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη τέτοιας υποδομής και δεν είναι πιθανή η

ανάπτυξη σχετικής υποδομής με εμπορικούς όρους εντός τριών ετών από τη

δημοσίευση του σχεδιαζόμενου μέτρου.

5. Στις επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης προστίθεται

πρόνοιες για επιλέξιμες δαπάνες ειδικά για:
▪ Οικιστικά κτήρια, κτήρια που προορίζονται για την παροχή εκπαίδευσης,

δραστηριοτήτων για κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσια διοίκηση ή 3έως 35% του

εσωτερικού εμβαδού για άλλες δραστηριότητες.

▪ Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να συνδυάζεται με επιτόπιες εγκαταστάσεις ΑΠΕ,

αποθήκευσης ενέργειας, επαναφόρτισης οχημάτων, ψηφιοποίησης του κτηρίου.

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
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6. Επενδυτικές ενισχύσεις για έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια υπό
μορφή χρηματοδοτικών μέσων
▪ Τροποποίηση υφιστάμενου τίτλου άρθρου 39 και προσθήκη νέας πρόνοιας για τις
επιλέξιμες δαπάνες του σημείου (iv) πιο πάνω (υπό εξαιρέσεις ) με χρηματοδότηση
υπό μορφή προικοδότησης από ταμείο ενεργειακής απόδοσης ή άλλο ενδιάμεσο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό

7. Ενισχύσεις για σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα
▪Τροποποίηση υφιστάμενου τίτλου άρθρου 52 και προσθήκη νέων προνοιών
▪Η επένδυση πραγματοποιείται σε περιοχές στις οποίες δεν υφίσταται ούτε έχει

προγραμματιστεί κατ’ αξιόπιστο τρόπο δίκτυο NGA εντός τριών ετών από τη
δημοσίευση του σχεδιαζόμενου μέτρου ενίσχυσης /επιδοτούμενου δικτύου, με
επαλήθευση χαρτογράφηση και δημόσια διαβούλευση και
▪ υπό όρους όταν υφίσταται ένα δίκτυο NGA (ήτοι, συνδεσιμότητα για νοικοκυριά και
κοινωνικοοικονομικούς κινητήριους μοχλούς)
✓σημαντική βελτίωση
✓ανταγωνιστική διαδικασία
✓ ενεργητική και παθητική χονδρική πρόσβαση
✓ τιμές χονδρικής πρόσβασης από την εθνική ρυθμιστική αρχή

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
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8. Ενισχύσεις για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G και 5G
▪ Σε περιοχές όπου δεν έχουν αναπτυχθεί δίκτυα κινητής ή υποστηρίζουν υπηρεσίες

κινητής έως και 3G και όπου δεν υφίστανται δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G και 5G

ούτε έχει προγραμματιστεί κατ’ αξιόπιστο τρόπο η ανάπτυξη αυτών των δικτύων

εντός τριών ετών από τη δημοσίευση του σχεδιαζόμενου μέτρου ενίσχυσης

/επιδοτούμενου δικτύου, με επαλήθευση χαρτογράφηση και δημόσια διαβούλευση.

▪ Σημαντική βελτίωση

▪ η ενίσχυση χορηγείται σε δημόσια αρχή για την ανάπτυξη και διαχείριση, είτε

άμεσα είτε μέσω εσωτερικής οντότητας, ενός παθητικού δικτύου

▪ ενεργητική και παθητική χονδρική πρόσβαση

▪ τιμές χονδρικής πρόσβασης από την εθνική ρυθμιστική αρχή

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
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9. Ενισχύσεις για έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των διευρωπαϊκών

υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας
▪ Χρηματοδοτούνται βάσει του [κανονισμού για τον ΜΣΕ2] ή

▪ έργων που έχουν λάβει σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» στο πλαίσιο του

[κανονισμού για τον ΜΣΕ2]

▪ Επιλέξιμες δαπάνες και επιλογή έργου γίνονται σύμφωνα με τον [κανονισμό για τον

ΜΣΕ2]

▪ Καλύπτει διασυνοριακό τμήμα διαδρόμου 5G/ δικτύου terabit/ νεφοϋπολογιστικής/

υποβρύχιου καλωδιακού δικτύου

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
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10. Ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα 

οποία στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU
▪ Πεδίο εφαρμογής: εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε

χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU και

παρέχουν ενίσχυση στους εταίρους υλοποίησης, τους ενδιάμεσους

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και/ή τους τελικούς δικαιούχους.

▪ Οι ενισχύσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις προϋποθέσεις του

Κανονισμού [για το Ταμείο Invest EU] και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Invest

EU.

▪ Οι ενισχύσεις προς τον τελικό δικαιούχο αφορούν (νέα άρθρα):
▪ Διευρωπαϊκές υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας [κανονισμός για τον ΜΣΕ2 ή έχουν λάβει

σήμα «Σφραγίδα Αριστείας»

▪ Ενίσχυση για ευρυζωνικά δίκτυα για κοινωνικοοικονομικούς κινητήριους μοχλούς

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
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❑Παραγωγή ενέργειας και ενεργειακές υποδομές στους τομείς του φυσικού αερίου,
της ηλεκτρικής ενέργειας και των ΑΠΕ.

❑Υποδομές και δραστηριότητες στους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς.

❑Ενισχύσεις για μεταφορές και για υποδομές μεταφορών (όπως αστικές
συγκοινωνίες, επαναφόρτωσης/ανεφοδιασμού οχημάτων με ηλεκτρική ενέργεια από
ΑΠΕ, αστικές συγκοινωνίες.

❑Ενισχύσεις για υποδομές οι οποίες απαριθμούνται στο πλαίσιο της εν λόγω
κατηγορίας όπως, ύδρευσης, αποχέτευσης, αποβλήτων, της ανακύκλωσης,
ερευνητικές υποδομές, κατασκευή ή την αναβάθμιση εγκαταστάσεων συνεργατικών
σχηματισμών καινοτομίας.

❑Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της
προστασίας του κλίματος (για ζημίες στο φυσικό περιβάλλον), ενεργειακή απόδοση,
αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, περιβαλλοντικές μελέτες, αποκατάσταση
βιοποικιλότητας.

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
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❑Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιοποίηση.

❑Ενισχύσεις με τη μορφή χρηματοδότησης που στηρίζεται από το Ταμείο

InvestEU προς ΜΜΕ ή οι μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

❑Όροι για τις ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοδοτικά προϊόντα

εμπορικού χαρακτήρα τα οποία στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU.

❑Επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη χρηματοδότηση

προς τους τελικούς δικαιούχους.

❑Ελάχιστη έκθεση σε κίνδυνο.

❑Ονομαστικό ποσό έως 7,5 εκατ. ευρώ.

❑Πρόσθετοι ορισμοί που αφορούν στις νέες κατηγορίες ενισχύσεων στο άρθρο

2 του ΓΚΑΚ.

*Ο Τροποποιητικός Κανονισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έως τον Μάιο. 

Προσχέδιο Τροποποιητικού Κανονισμού: 
Στοχευμένη αναθεώρηση του ΓΚΑΚ (11)
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