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Θέμα:

Γηεπθξηλίζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ έιεγρν ζώξεπζεο Δληζρύζεσλ De-Minimis
Πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνύληαη κέζσ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεο ΔΤΓ
ΔΠΑΔ θαη αθνινπζνύλ ηνλ Καλνληζκό De-Minimis (Καλνληζκόο ΔΚ 1998/2006).

ηα πιαίζηα ηεο επνπηείαο από ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ ησλ Πξνγξακκάησλ «Νέα Καηλνηνκηθή
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» θαη «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ» πνπ
πινπνηνύληαη από ηε ΓΓΒ/Γλζε ΜΜΔ θαη ηνλ ΔΦΔΠΑΔ δηαπηζηώζεθε όηη, γηα θάζε έξγν –
πξόηαζε, ν έιεγρνο ζώξεπζεο εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (εληζρύζεηο De-Minimis) δε
γίλεηαη κόλν ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο έληαμεο ζην ΔΠΑ, αιιά επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε
θαηαβνιή Γεκόζηαο Γαπάλεο.
Δηδηθόηεξα, δηαπηζηώζεθε όηη ν ΔΦΔΠΑΔ πξνηίζεηαη λα δεηά σο απαξαίηεην Γηθαηνινγεηηθό γηα
θάζε πιεξσκή ΓΓ (πξνθαηαβνιή, ελδηάκεζε δόζε, απνπιεξσκή) επηθαηξνπνηεκέλε Τπεύζπλε
Γήισζε De-Minimis θαη λα ειέγρεη εθ λένπ ηε ζώξεπζε εληζρύζεσλ. Ήδε απηό έρεη εθαξκνζηεί
ζε όιεο ηηο πξνθαηαβνιέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ νπόηε θαη δεηήζεθε ε
επηθαηξνπνηεκέλε Τπεύζπλε Γήισζε από ηνπο Γηθαηνύρνπο επελδπηέο.
ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνύ de Minimis (Καλ. ΔΚ 1998/2006) πξνβιέπεηαη όηη «ηο
ζύνολο ηυν ενιζσύζευν ήζζονορ ζημαζίαρ πος σοπηγούνηαι ζε μία δεδομένη επισείπηζη δεν

μποπεί να ςπεπβαίνει ηο ποζό ηυν 200.000 εςπώ ζε οποιαδήποηε πεπίοδο ηπιών οικονομικών
εηών». Δπίζεο ζηελ ππ’ αξηζκ. 10 αηηηνινγηθή ζθέςε ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνύ νξίδεηαη όηη «ζε
ζςμθυνία με ηιρ απσέρ πος διέποςν ηιρ ενιζσύζειρ οι οποίερ εμπίπηοςν ζηο άπθπο 87 παπ. 1 ηηρ
ζςνθήκηρ, μία ενίζσςζη ήζζονορ ζημαζίαρ ππέπει να θευπείηαι όηι σοπηγείηαι καηά ηον σπόνο
παπασώπηζηρ ζηην οικεία επισείπηζη ηος δικαιώμαηορ λήτηρ ηηρ ενίζσςζηρ ζύμθυνα με ηο
εθαπμοζηέο εθνικό νομοθεηικό καθεζηώρ».
Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη ν έιεγρνο De-Minimis πξέπεη λα γίλεη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο
έληαμεο κηαο Πξόηαζεο ζε Πξόγξακκα De Minimis θαζώο ηόηε ρνξεγείηαη ζηελ νηθεία
επηρείξεζε ην δηθαίσκα ιήςεο ηεο ελίζρπζεο, σζηόζν δελ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε
επόκελε ρξνληθά ζηηγκή ηεο πινπνίεζεο θαζώο απηό όρη κόλν δεκηνπξγεί επηπξόζζεην
δηνηθεηηθό θόζηνο αιιά έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πλεύκα ηνπ Καλόλα.
Ιδαληθά, κεηά ηε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο γηα ηελ έληαμε κίαο πξόηαζεο ζα
πξέπεη, πξηλ απηή νξηζηηθά εληαρζεί, λα ειεγρζεί εθ λένπ ην όξην De-Minimis κε
επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία. Δπεηδή απηό δεκηνπξγεί πξόζζεηε θαζπζηέξεζε θαη εκπιέθεη ηνπο
εκπιεθόκελνπο θνξείο ζε έλα θαύιν θύθιν επηθαηξνπνίεζεο ζηνηρείσλ, ε ΔΤΓ ΔΠΑΔ ζεσξεί
όηη θαηά ηελ πξώηε θαηαβνιή ΓΓ ζε εγθεθξηκέλε πξόηαζε δύλαηαη λα δεηεζεί σο δηθαηνινγεηηθό
επηθαηξνπνηεκέλε Τπεύζπλε Γήισζε γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο
κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία έληαμεο.
Καινύκε ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη ε παξνύζα όπσο :
Η ΓΓΒ / Γλζε ΜΜΔ όπσο εμεηάζεη θαη ελδερνκέλσο ηξνπνπνηήζεη ηα αθόινπζα εδάθηα ησλ δύν
Οδεγώλ:
ηνλ Οδεγό ηεο Δμσζηξέθεηαο (ζει 9) ην εδάθην «Το ζημείο αςηό (δηλαδή ο έλεγσορ DEMINIMIS) θα αποηελεί βαζική πποϋπόθεζη ελέγσος ππιν ηην ςπαγυγή και μεηά ηην ολοκλήπυζη
ηυν πποηάζευν ζηιρ διαηάξειρ ηος παπόνηορ, επί ποινή αποκλειζμού / απόππιτηρ ηηρ ππόηαζηρ
ζε πεπίπηυζη πος διαπιζηυθεί ςπέπβαζη ηος οπίος ζώπεςζηρ (200.000,00€)».
Σν αληίζηνηρν εδάθην ζηνλ Οδεγό ΝΚΔ (ζει 12).
Δπίζεο πξνηείλεηαη λα πξνζηεζεί παξάγξαθνο ζην θείκελν ηεο Απόθαζεο έληαμεο ησλ έξγσλ
ώζηε νη Γηθαηνύρνη επελδπηέο λα ελεκεξώλνληαη όηη ε έληαμή ησλ έξγσλ ηνπο ζην ΔΠΑ ηειεί
ππό ηελ αίξεζε ηνπ ειέγρνπ De-Minimis γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνβνιή κέρξη θαη ηελ
έληαμε. Ο έιεγρνο απηόο ζα γίλεη θαηά ηελ πξώηε θαηαβνιή ΓΓ.
Ο ΔΦΔΠΑΔ όπσο εμεηάζεη θαη ηξνπνπνηήζεη αλάινγα ηελ εθαξκνδόκελε δηαδηθαζία θαη ηα
απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά ζηηο θαηαβνιέο ΓΓ ζε Γηθαηνύρνπο επελδπηέο πνπ πινπνηνύλ
πξάμεηο κε βάζε ηνλ Καλόλα De-Minimis γηα όια ηα Πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη.
Με αθνξκή ηελ παξνύζα επηζηνιή απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα Γλσκνδόηεζε γηα ην ζέκα ελ γέλεη
πνπ δόζεθε, θαηόπηλ ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο, ζηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ από ηε Μνλάδα Κξαηηθώλ
Δληζρύζεσλ ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνύο θαη Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ (ΚΓΔΟΓ / ΜΟΚΔ) θαη
δηεπθξηλίδνληαη δύν αθόκε ζέκαηα :
1. Καηά ηελ εμέηαζε Αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο πνπ αθνξνύλ ζηελ αιιαγή κεηνρηθήο / εηαηξηθήο
ζύλζεζεο εληαγκέλεο ζε Πξόγξακκα De-Minimis επηρείξεζεο, επηβάιιεηαη λα δεηείηαη
επηθαηξνπνηεκέλε Τπεύζπλε Γήισζε De-Minimis θαζώο ε αλαπόθεπθηε ιόγσ ηνπ
αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο πξάμεο έληαμεο επάγεηαη ηελ εθ λένπ εμέηαζε ησλ
λνκηθώλ θαη πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ ηεο πεξίπησζεο, ζέηνληαο εθ λένπ ξύζκηζε ππέξ ηνπ
ιήπηε ηεο ελίζρπζεο.
2. Ο θαλόλαο πεξί ζώξεπζεο ησλ εληζρύζεσλ De-Minimis, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1998/2006 θαη ν νξηζκόο ηεο έλλνηαο ησλ ΜΜΔ, όπσο πεξηιακβάλεηαη ζην
Παξάξηεκα Ι ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο είλαη δύν δηαθξηηά ζεζκηθά πιαίζηα.
Ο Καλόλαο πεξί ζώξεπζεο ησλ εληζρύζεσλ De-Minimis αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ίδηαο /
δεδνκέλεο επηρείξεζεο θαη δελ παξαπέκπεη ζηνλ νξηζκό ηεο Δπηηξνπήο πεξί ΜΜΔ.

Η έλλνηα ηεο ίδηαο/δεδνκέλεο επηρείξεζεο θαηά ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνύ
De-Minimis θξίλεηαη κε θξηηήξηα κάιινλ πνηνηηθά παξά πνζνηηθά, πνπ αθνξνύλ ζηηο
αθόινπζεο ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα ζπλδένπλ δύν ή πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο (ελδεηθηηθά):
(i) ε κία λνκηθή πξνζσπηθόηεηα, (ii) ε κόληκε θαη εληαία νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη
ζηξαηεγηθή, (iii) ε πηνζέηεζε ηεο δνκήο κηαο εηαηξείαο εηζεγκέλεο ζε δύν ρξεκαηηζηήξηα, (iv)
ε εζσηεξηθή αληηζηάζκηζε θεξδώλ θαη δεκηώλ ή ε δηαλνκή ησλ εζόδσλ κεηαμύ ησλ
δηαθόξσλ επηρεηξήζεσλ, (v) ε από θνηλνύ επζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ε θαηαλνκή ησλ
εμσηεξηθώλ θηλδύλσλ, (vi) νη ακνηβαίεο ζπκκεηνρέο ζην θεθάιαην κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ,
(vii) ε απόθηεζε ειέγρνπ από κία επηρείξεζε/εηο ζε άιιε επηρείξεζε/εηο. Σα παξαπάλσ
θξίλνληαη, ηόζν κεκνλσκέλα όζν θαη ζπλδπαζηηθά, καδί κε όιεο ηηο ζρεηηθέο πξαγκαηηθέο θαη
λνκηθέο ζπλζήθεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ύπαξμε ή κε ηνπ εληαίνπ νηθνλνκηθνύ
ραξαθηήξα ηνπο θαη άξα ε ύπαξμε ίδηαο/δεδνκέλεο επηρείξεζεο.
πλεπώο :


ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζπλδεδεκέλεο (βάζεη Οξηζκνύ ΜΜΔ) επηρεηξήζεηο ηα
πεξηζζόηεξα από ηα αλσηέξσ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηζρύνπλ εμ νξηζκνύ. Άξα, ζε
θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αζξνίδνληαη ζην ζύλνιό ηνπο νη εληζρύζεηο De-Minimis
ηεο πξνεγνύκελεο ηξηεηίαο γηα όιεο ηηο επί κέξνπο επηρεηξήζεηο.



ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζπλεξγαδόκελεο (βάζεη Οξηζκνύ ΜΜΔ) επηρεηξήζεηο, θαηαξρήλ
εμεηάδνληαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα θαη πξνζνρή ηα αλσηέξσ ελδεηθηηθά θαη όρη
πεξηνξηζηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Μόλν αλ πξαγκαηηθά δηαπηζησζεί όηη πξόθεηηαη γηα ίδηα/δεδνκέλε επηρείξεζε θαηά ηα
αλσηέξσ, νη εληζρύζεηο De-Minimis ηεο πξνεγνύκελεο ηξηεηίαο γηα όιεο ηηο επί κέξνπο
επηρεηξήζεηο αζξνίδνληαη ζην ζύλνιό ηνπο θαη όρη αλαινγηθά κέρξη ηνπ πνζνζηνύ ηεο
κεηνρηθήο/εηαηξηθήο ζύλζεζεο πνπ δεκηνπξγεί θαη ηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο αθνύ ν Καλ
De-Minimis, αλαθέξεηαη ζην «…ζύνολο ηυν ενιζσύζευν ήζζονορ ζημαζίαρ πος
σοπηγούνηαι ζε μία δεδομένη επισείπηζη…» (άξ. 2 παξ.2 ΚΑΝ (ΔΚ) 1998/2006).

Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη όηαλ ε ζρέζε ζύλδεζεο ή ζπλεξγαζίαο (βάζεη Οξηζκνύ ΜΜΔ)
πξνθύπηεη κέζσ Φπζηθώλ Πξνζώπσλ. αο παξαπέκπνπκε ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηεο
ζπλεκκέλεο Γλσκνδόηεζεο εηδηθά γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ κέζσ Φπζηθώλ
Πξνζώπσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλόλα De-Minimis ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο.

Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ

Αι. Μαθξήο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
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