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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
 
Πολιτική και στρατηγική 
Διεύθυνση A  
 

 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων -HT.5115 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΕΕ 

1. Εισαγωγή 

Στις 17 Οκτωβρίου 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1382/2013
1
 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2014-

2020. Ένας από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος είναι η στήριξη και η προώθηση της 

επιμόρφωσης των δικαστικών, περιλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης σε νομική 

ορολογία, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός κοινού νομικού και δικαστικού πνεύματος.  

Στις 13 Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του 2017 και τη 

χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος «Δικαιοσύνη»
2
, το οποίο προβλέπει τη 

δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη στήριξη εθνικών ή διακρατικών 

προγραμμάτων επιμόρφωσης δικαστικών στο δίκαιο ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν 

να δίδονται επιχορηγήσεις για τη στήριξη και προώθηση της επιμόρφωσης των δικαστικών, 

περιλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης σε νομική ορολογία, με σκοπό τη διαμόρφωση 

ενός κοινού νομικού και δικαστικού πνεύματος όσον αφορά το δίκαιο ανταγωνισμού. 

Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται για την επιμόρφωση εθνικών δικαστών και τη 

δικαστική συνεργασία καλούνται εφεξής «σχέδια».  

Οι φορείς οι οποίοι υποβάλλουν σχετικές προτάσεις καλούνται εφεξής «υποψήφιοι». Οι 

επιτυχόντες υποψήφιοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει επιχορήγηση καλούνται «δικαιούχοι». 

2. Στόχοι  

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η συγχρηματοδότηση σχεδίων για 

την επιμόρφωση των εθνικών δικαστών στον τομέα της επιβολής κανόνων ανταγωνισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει τη δημόσια και την ιδιωτική επιβολή τόσο της 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων. Ο τελικός 

στόχος είναι να διασφαλιστεί η συνεκτική και συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού 

της ΕΕ από τα εθνικά δικαστήρια. 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του 

Προγράμματος «Δικαιοσύνη», για την περίοδο 2014-2020, ΕΕ L 354 της 28.12.2013 σ.73, 
2 C (2017) 1544 final, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 13.3.2017, σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος 

εργασίας για το 2017 και τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» 
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Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα μέσω σχεδίων τα οποία επικεντρώνονται 

ειδικά στον ρόλο των εθνικών δικαστών κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού της 

ΕΕ, στις συγκεκριμένες τους ανάγκες και στο ιδιαίτερο εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς και 

στην προηγούμενη επιμόρφωση που έχουν λάβει και στις γνώσεις που ήδη διαθέτουν. 

2.1 Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα 

Τα σχέδια πρέπει να ανταποκρίνονται στους προαναφερθέντες σκοπούς και να αποφέρουν 

σαφώς προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δράσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της προστιθέμενης αξίας των δράσεων μικρής κλίμακας και των εθνικών 

δράσεων, αξιολογείται βάσει κριτηρίων, όπως η συμβολή τους στη συνεκτική και συνεπή 

εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης και η ευρεία ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα 

δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, η δυνατότητά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη μέλη και στη βελτίωση της διασυνοριακής 

συνεργασίας, ο διακρατικός τους αντίκτυπος, η συμβολή τους στην επεξεργασία και διάδοση 

βέλτιστων πρακτικών και η δυνατότητά τους να δημιουργούν πρακτικά εργαλεία και λύσεις για 

την αντιμετώπιση διασυνοριακών προκλήσεων ή ζητημάτων που αφορούν όλα τα κράτη μέλη. 

Το περιεχόμενο των σχεδίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του κοινού-στόχου. Τα 

σχέδια θα πρέπει να εκπονούνται με την προσφυγή σε μεθόδους μάθησης εστιαζόμενες στην 

πρακτική εξάσκηση και/ή σε καινοτόμες μεθόδους μάθησης (συμπεριλαμβανομένων 

περιπτωσιολογικών μελετών, μεικτής μάθησης και προσομοιώσεων). Τα αποτελέσματα των 

σχεδίων θα πρέπει θα έχουν ευρύ και μακροχρόνιο αντίκτυπο. 

2.2 Κοινό-στόχος 

Το κοινό-στόχος πρέπει να αποτελείται από εθνικούς δικαστές οι οποίοι ασχολούνται με 

υποθέσεις ανταγωνισμού, όπως ορίζεται στο τμήμα 2 «Στόχοι», σε εθνικό επίπεδο. Στο κοινό 

αυτό περιλαμβάνονται επίσης εισαγγελείς, μαθητευόμενοι εθνικοί δικαστές και το προσωπικό 

των γραφείων των δικαστών ή των εθνικών δικαστηρίων επιλέξιμων χωρών
3
.  

  Το κοινό-στόχος, με βάση τον παραπάνω ορισμό, καλείται εφεξής «εθνικοί δικαστές». 

 Στα σχέδια είναι δυνατό να συμμετάσχουν δικαστές από χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο των επιλέξιμων χωρών, καθώς και άλλα πρόσωπα πλην των εθνικών δικαστών, υπό 

την προϋπόθεση ότι σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων απαρτίζεται από εθνικούς δικαστές. 

Εντούτοις, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους δεν είναι δυνατό να 

συμπεριληφθούν στις επιλέξιμες δαπάνες. 

 

3. Χρονοδιάγραμμα και διαθέσιμος προϋπολογισμός 

                                                 
3 Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, με τον όρο «επιλέξιμες χώρες» νοούνται τα κράτη μέλη της ΕΕ πλην της Δανίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου, και συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας ως υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας.  Όπως επισημαίνεται στις 

αιτιολογικές σκέψεις 34 και 35 του κανονισμού αριθ. 1382/2013, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχαν στην έκδοση του εν 

λόγω κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν δεσμεύονται από αυτόν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή του. Από τις 7/3/2017 η Αλβανία 

αποτελεί μία από τις επιλέξιμες χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιοσύνη». Στην περίπτωση που άλλες χώρες (χώρες του ΕΟΧ, 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες) ενταχθούν στο πρόγραμμα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, θα αναρτηθεί 

ανακοίνωση στον ιστότοπο της πρόσκλησης η οποία θα ενημερώνει τους υποψηφίους ότι οι οργανισμοί από τις χώρες αυτές θα μπορούν να 

λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ως υποψήφιοι ή εταίροι.    
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 Στάδια Ενδεικτικό χρονικό 

διάστημα 

α) Δημοσίευση της πρόσκλησης  6/2/2018 

β) Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων 16/4/2018 

γ) Περίοδος αξιολόγησης Απρίλιος - Ιούλιος 2018 

δ) Ενημέρωση των αιτούντων Αύγουστος 2018 

ε) Αναθεώρηση των προϋπολογισμών  Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 

2018 

στ) Υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης και 

ημερομηνία έναρξης της δράσης 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 

2018 

ζ) Ενημερωτική ημερίδα στις Βρυξέλλες για τους 

επιτυχόντες υποψηφίους 

Νοέμβριος/Δεκέμβριος 

2018 

 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων που θα υποβληθούν στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 800 000 ΕUR. 

 Η μέγιστη επιχορήγηση που μπορεί να δοθεί είναι 400 000 EUR και η ελάχιστη 50 000 EUR.  

 Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς 

πόρους. 

4.  Αντικείμενο των σχεδίων 

Τα σχέδια θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εθνικών δικαστών, βασιζόμενα 

σε ανάγκες επιμόρφωσης που έχουν προσδιοριστεί εκ των προτέρων.  

Τα σχέδια κατάρτισης πρέπει να εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των εθνικών δικαστών 

στις δραστηριότητες κατάρτισής τους, αποφεύγοντας ως εκ τούτου τον απλό έργο διδακτισμό. 

Το περιβάλλον στο οποίο συντελείται η συμμετοχική κατάρτιση των εθνικών δικαστών πρέπει 

να είναι αρκούντως ασφαλές, ώστε να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν 

ελεύθερα απόψεις και εμπειρίες και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, χωρίς εξωτερική 

παρακολούθηση ή παρεμβολές. Η καλύτερη επομένως πρακτική είναι να απευθύνονται τα σχέδια 

αποκλειστικά στους εθνικούς δικαστές. 

4.1. Προτείνονται δύο τομείς, έξι προτεραιότητες και τρεις προτιμήσεις.  

Τα σχέδια είναι δυνατόν να καλύπτουν περισσότερους από έναν τομείς, αλλά πρέπει να 

καθίσταται σαφές ποιος είναι ο κύριος  και ποιος είναι δευτερεύων τομέας. 

Στο πλαίσιο ενός τομέα οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια ποιες από τις 

προτεραιότητες που αναφέρονται παρακάτω καλύπτονται από την πρότασή τους. Τα σχέδια θα 

πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον μία από τις προτεραιότητες, αλλά μπορεί να καλύπτουν και 

περισσότερες από μία. 
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 Τέλος, θα δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που λαμβάνουν υπόψη τις  προτιμήσεις που 

αναφέρονται παρακάτω. 

Τομέας 1: Βελτίωση της γνώσης, της εφαρμογής και της ερμηνείας της νομοθεσίας 

ανταγωνισμού της ΕΕ  

Τα σχέδια θα πρέπει να συνίστανται σε δραστηριότητες επιμόρφωσης, όπως διασκέψεις, 

σεμινάρια, εργαστήρια, συμπόσια κ.λπ., καθώς και σε μαθήματα επιμόρφωσης, σύντομης ή 

μακράς διάρκειας, σχετικά με τη νομοθεσία ανταγωνισμού της ΕΕ. Στο πλαίσιο της παρούσας 

προτεραιότητας, τα σχέδια θα πρέπει να προσανατολίζονται περισσότερο στην 

προηγμένη/εντατική κατάρτιση για εθνικούς δικαστές. Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να 

επικεντρώνονται σε πρακτικά παραδείγματα, να περιλαμβάνουν περιπτωσιολογικές μελέτες, να 

αναφέρονται στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

περιλαμβάνουν ανάλυση του δεδικασμένου της ΕΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων εστιάζεται στις ακόλουθες 

προτεραιότητες: 

Προτεραιότητα 1: Επιμόρφωση στην εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και το 

σχετικό παράγωγο  

δίκαιο, όπως οι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία· 

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τουλάχιστον 3 από τα 6 θεματικά πεδία που 

απαριθμούνται στη συνέχεια: 

α) Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 (έννοια της επιχείρησης, έννοια της συμφωνίας και της 

εναρμονισμένης πρακτικής· 

β) Περιορισμοί εξ αντικειμένου ή εξ αποτελέσματος κατά την έννοια του άρθρου 101· 

γ) Έννοια της δεσπόζουσας θέσης κατά το άρθρο 102· 

δ) Καταχρηστικός αποκλεισμός ή καταχρηστική εκμετάλλευση (κυρίως υπερβολική 

τιμολόγηση) σύμφωνα με το άρθρο 102· 

ε) Έννοια των επιπτώσεων στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών· 

στ) Απαλλαγές κατά κατηγορία για τις κάθετες συμφωνίες
4
, τις συμφωνίες παραγωγής και 

εξειδίκευσης
5
, τις συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης

6
 και τις συμφωνίες μεταφοράς 

τεχνολογίας 
7
, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών. 

                                                 
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών 
5 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1218/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης. 
6 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1217/2010 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης 
7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 316/2014 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2014 , σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0330:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0330:EN:NOT
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Προτεραιότητα 2: Δραστηριότητες κατάρτισης με έμφαση στους εθνικούς νόμους κατ’ 

εφαρμογή της οδηγίας 2014/104 σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
8
. Στόχος των εν λόγω σχεδίων είναι να βελτιωθεί η ικανότητα 

των δικαστών να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες κατά τρόπο ακριβή και συνεκτικό. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τουλάχιστον 2 από τα 5 θεματικά πεδία που 

απαριθμούνται στη συνέχεια: 

α) Κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων κατά τη διαδικασία που κινείται στο πλαίσιο 

της αγωγής αποζημιώσεως· 

β) Μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης και αλληλεπίδραση μεταξύ των αγωγών 

αποζημίωσης που αφορούν την ίδια παράβαση, αλλά έχουν κινηθεί από ζημιωθέντες σε 

διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού· 

γ) Ποσοτικοποίηση της βλάβης λόγω παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στο 

πλαίσιο των αγωγών αποζημίωσης, μεταξύ άλλων και με εφαρμογή των μεθόδων 

ποσοτικοποίησης που έχουν υποδειχθεί από την Επιτροπή στον πρακτικό οδηγό για την 

ποσοτικοποίηση της βλάβης λόγω παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
9
· 

δ) Αλληλεπίδραση μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής επιβολής της νομοθεσίας περί 

ανταγωνισμού, με επίκεντρο τόσο τη θετική αλληλεπίδραση (πώς ο αιτών μπορεί να 

επωφεληθεί από τα μέτρα επιβολής που λαμβάνουν οι αρχές ανταγωνισμού), αλλά και 

μέτρα προς αποφυγή των αρνητικών αλληλεπιδράσεων (π.χ. περιορισμοί όσον αφορά την 

κοινοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων και την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη)· 

ε) Διαχείριση περιπτώσεων και βέλτιστων πρακτικών κατά την αντιμετώπιση ζητημάτων 

δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου και κατά την αντιμετώπιση των περιστατικών 

διεξαγωγής παράλληλων ή μεταγενέστερων διαδικασιών σε διαφορετικά κράτη μέλη. 

Προτεραιότητα 3: Δραστηριότητες κατάρτισης με επίκεντρο τις βασικές οικονομικές αρχές 

της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.  

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τουλάχιστον ένα θέμα: 

α) Οικονομικές αρχές και οικονομική ανάλυση (π.χ. προσφορά και ζήτηση, ανάλυση του 

κόστους, υποκατάσταση και στρατηγικές αλληλεπιδράσεις σε διάφορα περιβάλλοντα 

ανταγωνισμού, ορισμοί των αγορών, οριζόντια και κάθετα συνδεδεμένες αγορές, ισχύς 

στην αγορά)· 

                                                 
8 Οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που 

διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 349, σ. 1-19 στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.ENG. 
9 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_el.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.349.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_el.pdf
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β) Αξιολόγηση των οικονομικών αποδεικτικών στοιχείων/μελετών σε περιπτώσεις 

δικαστικών διενέξεων και διεκπεραίωσή της από διαδικαστική άποψη, η οποία 

περιλαμβάνει την επανεξέταση των μεθόδων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται σήμερα 

(ποιοτικές και ποσοτικές), τονίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα όρια τους, καθώς και τη 

σημασία που έχουν η συνέπεια, η ευρωστία και η δυνατότητα αναπαραγωγής 

αποτελεσμάτων. 

Προτεραιότητα 4: Δραστηριότητες κατάρτισης με επίκεντρο την εφαρμογή της νομοθεσίας 

ανταγωνισμού σε ρυθμιζόμενους κλάδους (όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες ή ο 

φαρμακευτικός τομέας).  

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τουλάχιστον ένα θέμα: 

α) Πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας ανταγωνισμού σε ρυθμιζόμενους κλάδους · 

β) Έννοια της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων όπως εφαρμόζεται σε δημόσιους 

φορείς (π.χ. δημόσιοι φορείς ως επιχειρήσεις έναντι δημοσίων φορέων ως κανονιστικών 

οργάνων). 

Προτεραιότητα 5: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων και του νέου 

ρόλου επιβολής των εθνικών δικαστηρίων, συνιστάται επίσης η διοργάνωση δραστηριοτήτων 

κατάρτισης με επίκεντρο τις κρατικές ενισχύσεις. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τουλάχιστον 2 από τα 4 θεματικά πεδία που 

απαριθμούνται στη συνέχεια: 

α) Έννοια της ενίσχυσης
10

 (συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου χρηματοδότησης της 

ενίσχυσης μέσω φόρων υπέρ τρίτων και με τη βοήθεια των υπηρεσιών γενικού 

οικονομικού συμφέροντος
11

)· 

β) Κανονισμοί που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του εγχειρήματος εκσυγχρονισμού των κρατικών 

ενισχύσεων, ήτοι κυρίως ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
12

 και ο 

γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία
13

· 

                                                 
10 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ΕΕ C 262 της 19.7.2016, σ. 1–50. 
11 Το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέσα: Ανακοίνωση της 

Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή 

δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, ΕΕ C 8 της 11.1.2012, σ. 4-14· Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου, για 

την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό 

μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση 

υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, ΕΕ L7 της 11.1.2012, σ. 3-10· Ανακοίνωση της Επιτροπής, Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, ΕΕ C8 της 11.1.2012, σ. 15-22·  

Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΕΕ 

L 114 της 26.4.2012, σ. 8). 
12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1-8. 
13 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

συμβατών με την εσωτερική αγορά κατʼ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1-78·  
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γ) Ρόλος των εθνικών δικαστηρίων
14

 κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών 

ενισχύσεων (με βάση την ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 

κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια και την ανακοίνωση για την ανάκτηση 

των ενισχύσεων
15

)·  

δ) Αίτηση λήψης προσωρινών μέτρων που υποβάλλεται ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ 

και αλληλεπίδρασή της με τις διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

ΤΟΜΕΑΣ 2: Ανάπτυξη των νομικών γλωσσικών δεξιοτήτων των εθνικών δικαστών  

Η ανάπτυξη των νομικών γλωσσικών δεξιοτήτων μπορεί να αποτελέσει κύρια προτεραιότητα 

ενός προγράμματος κατάρτισης.  

Προτεραιότητα 6: Τα σχέδια πρέπει να καλύπτουν τις δραστηριότητες νομικής γλωσσικής 

επιμόρφωσης που σχετίζονται με την ειδική ορολογία η οποία χρησιμοποιείται στην εφαρμογή 

της νομοθεσίας ανταγωνισμού. Τα σχέδια πρέπει να αποσκοπούν πρωτίστως στην εξάλειψη 

γεωγραφικών/γλωσσικών φραγμών προς όφελος της δημιουργίας  κοινού ευρωπαϊκού 

δικαστικού χώρου. 

Κατανομή της χρηματοδοτικής στήριξης μεταξύ των διαφόρων προτεραιοτήτων και κατανομή 

μορίων  

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις «οδηγίες για τα κριτήρια ανάθεσης HT.5115» που 

δημοσιεύονται μαζί με την παρούσα πρόσκληση.  

4.2. Θα προτιμηθούν σχέδια τα οποία: 

 Προβλέπουν προγράμματα κατάρτισης τα οποία έχουν συνοχή και βασίζονται το ένα στο 

άλλο 

 Δεν αποτελούν απλώς αναπαραγωγή/επικάλυψη υφιστάμενων/μελλοντικών υλικών 

μέσων επιμόρφωσης ή υφιστάμενων/μελλοντικών σχεδίων άλλων παρόχων επιμόρφωσης 

σε εθνικό επίπεδο, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά ή καινοτομούν  

 Απευθύνονται σε δικαστές από διάφορα κράτη μέλη σε μία επιμόρφωση και, επομένως, 

ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων. 

                                                                                                                                                                          
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όσον 

αφορά τις ενισχύσεις για τις λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές, τα όρια κοινοποίησης για τις ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη 

διατήρηση της κληρονομιάς και για τις ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές, καθώς και τα 

καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 702/2014 όσον αφορά τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών, ΕΕ L 156 της 20.6.2017, σ. 1-18. 
14 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια, ΕΕ C 85 της 

9.4.2009, σ. 1-22. 
15 Για μια αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες 

και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις, ΕΕ C 272 της 15.11.2007, σ. 4-17. 
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5. Προϋποθέσεις του παραδεκτού  

 Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν εντός της προθεσμίας υποβολής η οποία αναφέρεται στην 

ενότητα 3. 

 

 Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εγγράφως και να σταλούν ταχυδρομικώς (βλ. ενότητα 8) με 

χρήση των εντύπων αίτησης και των σχετικών παραρτημάτων που είναι διαθέσιμα στη 

διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω απαιτήσεων, η αίτηση απορρίπτεται. 

 

6. Κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλεισμού, επιλογής και παροχής επιχορήγησης. 

6.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας 

 

Τα σχέδια πρέπει υποχρεωτικά: 

 

α) να υποβάλλονται από αρχές ή κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς που λειτουργούν νομίμως σε μια 

από τις επιλέξιμες χώρες, ή από διεθνή οργανισμό. Φορείς τρίτων χωρών είναι δυνατό να 

συμμετέχουν ως συμπράττοντες εταίροι, αλλά οι δαπάνες τους δεν μπορούν να θεωρηθούν 

επιλέξιμες. Επίσης, δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν σχέδια ούτε να είναι συνυποψήφιοι 

(συνδικαιούχοι). Κερδοσκοπικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις συμπράττοντας με 

δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς. Οργανισμοί οι οποίοι έχουν ιδρυθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάγονται στο άρθρο 208 του δημοσιονομικού κανονισμού
16

 δεν 

νομιμοποιούνται να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης, αλλά μπορούν να συμμετέχουν στην 

υποβολή αίτησης από άλλο φορέα. Παρόλα αυτά, οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται δεν 

επιτρέπεται να συγχρηματοδοτηθούν με την παρεχόμενη επιχορήγηση·  

 

β) να απευθύνονται στα μέλη του κοινού-στόχου που καθορίζεται στο σημείο 2.2 της παρούσας 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων· 

 

γ) να επιδιώκουν τη λήψη επιχορήγησης από την ΕΕ της οποίας το ύψος δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από 50 000 EUR ούτε μεγαλύτερο από 400 000 EUR· 

 

δ) να μην έχουν ολοκληρωθεί ή να έχουν ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

επιχορήγησης. 

 

6.2 Κριτήρια αποκλεισμού 

 

                                                 
16 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EL:PDF και http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR  

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που 

εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EL και http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EL  

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:286:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1268&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_342_R_0002&from=EL
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6.2.1  Αποκλεισμός από τη συμμετοχή
17

 

Οι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων εάν βρίσκονται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) ο υποψήφιος έχει πτωχεύσει, υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης 

δραστηριοτήτων, όταν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

δικαστήριο, όταν είναι σε συμβιβασμό με τους πιστωτές, όταν έχουν ανασταλεί οι 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή όταν βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση λόγω 

ανάλογης διαδικασίας προβλεπόμενης σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις· 

β) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο υποψήφιος έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος, της χώρας της 

αναθέτουσας αρχής ή της χώρας εκτέλεσης της σύμβασης·  

γ) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα κατά παράβαση των εφαρμοστέων νομοθετικών ή κανονιστικών 

διατάξεων ή προτύπων δεοντολογίας του επαγγελματικού κλάδου στον οποίο ανήκει ή έχει 

προβεί σε τυχόν επιλήψιμη συμπεριφορά που έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική αξιοπιστία 

του, όταν η συμπεριφορά αυτή υποδηλώνει πρόθεση διάπραξης παραπτώματος ή βαρεία 

αμέλεια, και δη, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε από τα ακόλουθα: 

(i) εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης 

υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή στο πλαίσιο 

της εκτέλεσης σύμβασης / συμφωνίας επιχορήγησης· 

(ii) σύναψη συμφωνίας με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό την στρέβλωση του 

ανταγωνισμού· 

(iii)παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

(iv) απόπειρα επηρεασμού της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων / παροχής επιχορήγησης· 

(v) απόπειρα να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων / παροχής 

επιχορήγησης· 

δ) έχει κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση ότι ο υποψήφιος έχει διαπράξει οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: 

(i) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία 

θεσπίστηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995. 

                                                 
17 Άρθρο 106 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(03)&from=EN
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(ii) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίσθηκε με πράξη του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-

πλαισίου αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, καθώς και δωροδοκία σύμφωνα 

με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η αναθέτουσα αρχή, της 

χώρας στην οποία ο οικονομικός φορέας έχει την έδρα του ή της χώρας εκτέλεσης 

της σύμβασης· 

(iii)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου· 

(iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

(v) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης των ανωτέρω εγκλημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης· 

(vi) παιδική εργασία ή άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου· 

ε) διαπιστώθηκαν σοβαρές παραλείψεις όσον αφορά τη συμμόρφωσή του προς βασικές 

υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση σύμβασης / συμφωνίας επιχορήγησης χρηματοδοτούμενης 

από τον προϋπολογισμό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

σύμβασης ή την εφαρμογή κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεων ή άλλων συμβατικών κυρώσεων ή 

που προέκυψαν κατόπιν λογιστικών ή άλλων ελέγχων ή ερευνών από αρμόδιο διατάκτη, την 

OLAF ή το Ελεγκτικό Συνέδριο·  

στ) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι ο αιτών έχει διαπράξει 

παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου· 

6.2.2 Αποκλεισμός από την επιχορήγηση
18

 

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να λάβουν επιχορήγηση εάν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

παροχής της επιχορήγησης: 

α) εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που καθορίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 106 του δημοσιονομικού κανονισμού· 

 

                                                 
18 Άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997F0625(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997F0625(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0568&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0568&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0841&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R2988&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R2988&from=EN
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β)   έχουν υποβάλει ψευδή στοιχεία στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που 

απαιτούνται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ή δεν έχουν παράσχει αυτές 

τις πληροφορίες· 

 

γ) είχαν προηγουμένως συμμετάσχει στη σύνταξη εγγράφων της σύμβασης, εφόσον αυτό 

συνεπάγεται ανεπανόρθωτη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνουν ότι δεν 

εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 και στο 

άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η υπεύθυνη δήλωση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό 

μας τόπο (http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html).  

 

 

6.3 Κριτήρια επιλογής 

 

Οι προτάσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και δεν εμπίπτουν σε κριτήριο 

αποκλεισμού θα αξιολογηθούν με βάση την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του 

υποψηφίου. 

 

6.3.1  Οικονομική ικανότητα
19

 

 

Κάθε υποψήφιος πρέπει να διαθέτει σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να ασκεί τις δραστηριότητές του καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, 

οφείλει δε να συμβάλει στη χρηματοδότησή του. Η οικονομική ικανότητα θα αξιολογηθεί με 

βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση: 

α) Επιχορηγήσεις μικρής αξίας (≤ 60 000 EUR): υπεύθυνη δήλωση.  

β) Επιχορηγήσεις > 60 000 EUR: υπεύθυνη δήλωση και, 

ΕΙΤΕ 

λογαριασμός κερδών και ζημιών και ισολογισμός του τελευταίου οικονομικού έτους για 

το οποίο οι λογαριασμοί έχουν κλείσει· 

ΕΙΤΕ 

αν πρόκειται για νεοσύστατη οντότητα, τα ανωτέρω έγγραφα είναι δυνατό να 

αντικατασταθούν από επιχειρηματικό σχέδιο. 

 

Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει, βάσει των προαναφερθέντων εγγράφων, ότι δεν 

αποδεικνύεται επαρκώς η οικονομική ικανότητα, δύναται: 

o να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες· 

o να προτείνει συμφωνία επιχορήγησης χωρίς προχρηματοδότηση· 

o να προτείνει συμφωνία επιχορήγησης με προχρηματοδότηση καταβλητέα σε δόσεις· 

o να προτείνει συμφωνία επιχορήγησης με προχρηματοδότηση καταβλητέα σε δόσεις που 

καλύπτεται με τραπεζική εγγύηση
20

· 

                                                 
19 Άρθρα 131 παράγραφος 3 και 132 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, άρθρο 202 των κανόνων εφαρμογής. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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o να απορρίψει την αίτηση.  

Η επαλήθευση της οικονομικής ικανότητας δεν εφαρμόζεται στους δημόσιους φορείς ή διεθνείς 

οργανισμούς. 

 

6.3.2 Επιχειρησιακή ικανότητα
21

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τις επαγγελματικές δεξιότητες και τα προσόντα που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση του σχεδίου ή του προγράμματος εργασίας. Οι υποψήφιοι 

πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 τις εκθέσεις πεπραγμένων του φορέα (κατά περίπτωση)·  

 σύντομη αφηγηματική περιγραφή των υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων/πόρων 

που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του σχεδίου και/ή βιογραφικό σημείωμα των 

ατόμων που φέρουν κυρίως την ευθύνη για τη διαχείριση και την εκτέλεση του 

εγχειρήματος· 

 εξαντλητικούς καταλόγους προηγούμενων σχεδίων και δραστηριοτήτων που έχουν 

υλοποιηθεί και σχετίζονται με τον τομέα πολιτικής της συγκεκριμένης προκήρυξης ή με 

τις προς υλοποίηση δράσεις· 

 κατάλογο των υλικών και οικονομικών πόρων που σχετίζονται με την υλοποίηση του 

σχεδίου. 

 

6.4 Κριτήρια παροχής επιχορήγησης 

 

Μόνο προτάσεις οι οποίες πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής θα αξιολογηθούν. Τα 

κριτήρια παροχής επιχορήγησης αποσκοπούν στο να διασφαλισθεί ότι θα επιλεγούν σχέδια με 

υψηλή εγγενή ποιοτική στάθμη, καθώς και ότι τα σχέδια που επιλέγονται ανταποκρίνονται στο 

μέτρο του δυνατού στους στόχους και τις προτεραιότητες της παρούσας προκήρυξης κατά τρόπο 

αποδοτικό σε σχέση με το κόστος. Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την επιδίωξη 

συνεργειών με άλλους μηχανισμούς και προγράμματα της ΕΕ, καθώς και για την αποφυγή 

επικαλύψεων και επαναλήψεων με εν εξελίξει δραστηριότητες.  

 

Όλα τα σχέδια θα αξιολογηθούν σε συνάρτηση με τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 

1) Συνάφεια με τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις προτιμήσεις της προκήρυξης (έως 30 

μόρια) 

α) Βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στους σκοπούς της πρόσκλησης, τους συναφείς 

τομείς, τις προτεραιότητες και τις προτιμήσεις όπως αναφέρονται στο τμήμα 4  (έως 10 μόρια) 

                                                                                                                                                                          
20 Άρθρο 134 του δημοσιονομικού κανονισμού και άρθρο 206 των κανόνων εφαρμογής. 
21 Άρθρο 131 παράγραφος 3 και άρθρο 132 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, άρθρο 202 των κανόνων εφαρμογής. 
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β) Συνάφεια των θεμάτων που εξετάζονται με τη γεωγραφική εμβέλεια του σχεδίου και 

συμπληρωματικότητα με άλλες εθνικές/ευρωπαϊκές δραστηριότητας, αναφορά σε αξιόπιστη 

αξιολόγηση αναγκών  (έως 10 μόρια) 

γ) Βαθμός στον οποίο η πρόταση ανταποκρίνεται στην απαίτηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 

αξίας που αναφέρεται στην ενότητα 2.1 (έως 10 μόρια) 

 

2) Ποιότητα του σχεδίου όσον αφορά τον σχεδιασμό, την παρουσίαση, την οργάνωση και την 

υλοποίησή του (έως 30 μόρια) 

α) Είναι η μεθοδολογία (προσέγγιση, λεπτομερές περιεχόμενο και εξειδίκευση των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων, καταλληλότητα των δραστηριοτήτων ως προς το κοινό-στόχο, ποιότητα των 

ομιλητών, συστήματα παρακολούθησης, κ.λπ.) και το χρονοδιάγραμμα κατάλληλα για την 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων του σχεδίου; (έως 15 μόρια) 

β) Διατίθενται τα κατάλληλα μέσα (π.χ. δίκτυα, συνεργασία με κατάλληλους οργανισμούς, 

στρατηγική εμπορικής προώθησης και ικανότητα) ώστε το σχέδιο να φτάσει επιτυχώς στο 

κοινό-στόχο; (έως 15 μόρια) 

3) Γεωγραφική εμβέλεια του έργου, αναμενόμενα αποτελέσματα, διάδοση και βιωσιμότητα 

(έως 20 μόρια). 

α) Πόσο ευρεία είναι η γεωγραφική εμβέλεια του σχεδίου όσον αφορά τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα σε σχέση με τους συνεργάτες, τους συμμετέχοντες και το κοινό-στόχο; (έως 10 

μόρια) 

β) Είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα εφικτά και συναφή, και είναι πιθανό να έχουν βιώσιμο 

αντίκτυπο; (έως 10 μόρια) 

4) Σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας (έως 20 μόρια) 

α) Είναι ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός εύλογος, με γνώμονα τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

και το κόστος επιμόρφωσης ανά ημέρα και ανά εκπαιδευόμενο δικαστή (έως 10 μόρια);  

β) Οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα του προϋπολογισμού αντιπροσωπεύουν 

ικανοποιητική σχέση κόστους-οφέλους και εύλογη σχέση μεταξύ των δαπανών για το 

προσωπικό και του συνολικού κόστους του έργου (ιδίως όσον αφορά την κάλυψη των δαπανών 

που προβλέπονται για τους συμμετέχοντες) (έως 10 μόρια); 

Για να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση, ένα σχέδιο πρέπει να λάβει τουλάχιστον το 50 % των 

διαθέσιμων μορίων για τα κριτήρια 1, 2 και 4, και τουλάχιστον 60 από τα 100 μόρια. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά 

έγγραφα/διευκρινίσεις και τις απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές προσαρμογές. Εφόσον 

ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, περιλαμβανομένης της έκδοσης της απόφασης 

επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή ενημερώνει κάθε υποψήφιο σχετικά με την 

τελική απόφαση την οποία έλαβε και σχετικά με τα επόμενα βήματα και τις διαδικασίες για την 

προετοιμασία των συμφωνιών επιχορηγήσεων. 



 14 

7. Δημοσιονομικές διατάξεις 
22

 

7.1 Κατά την υλοποίηση των σχεδίων, οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του 

δημοσιονομικού κανονισμού («ΔΚ») (ιδίως τον τίτλο VI του Μέρους 1) και τους σχετικούς 

κανόνες εφαρμογής (ΚΕΦ) του 2012, όπως τροποποιήθηκαν
23

· 

7.2 Η παρεχόμενη βάσει του προγράμματος επιχορήγηση δεν πρέπει να καλύπτει το συνολικό 

κόστος της δράσης· η συνεισφορά της ΕΕ περιορίζεται στο 80 % κατ’ ανώτατο όριο και, σε 

εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, στο 90 % κατ’ ανώτατο όριο του 

συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης, και ιδίως για τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή 

υποεθνικούς φορείς που έχουν συσταθεί ειδικά με σκοπό την κατάρτιση των εθνικών δικαστών· 

για τις ευρωπαϊκές, εθνικές και υποεθνικές ενώσεις των επιφορτισμένων με τα θέματα της 

νομοθεσίας περί ανταγωνισμού δικαστών· Για τους υποψήφιους που προέρχονται από τα κράτη 

μέλη της ΕΕ που τελούν υπό το καθεστώς της χρηματοδοτικής συνδρομής ή επιτήρησης 

(Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία). 

 

Κατά συνέπεια, τουλάχιστον το 20 % και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το 10 % του συνολικού 

επιλέξιμου κόστους πρέπει να καλύπτεται από τον υποψήφιο, τους εταίρους ή κάποιον άλλο 

πάροχο χρηματοδότησης.  

7.3 Μη σωρευτική επιχορήγηση: η συγχρηματοδότηση ενός σχεδίου βάσει του παρόντος 

προγράμματος δεν επιτρέπεται να συνδυαστεί με άλλη συγχρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα 

χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7.4 Το σχέδιο πρέπει να μην να έχει ολοκληρωθεί ή να μην έχει αρχίσει πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης επιχορήγησης. 

7.5 Συνεισφορές σε είδος δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του σχεδίου ως 

δαπάνη, ούτε γίνονται δεκτές ως συγχρηματοδότηση, εκτός αν εμπίπτουν στην κατηγορία που 

προβλέπει η αιτιολογική σκέψη 7 του κανονισμού 1382/2013
24

· 

7.6 Οι κανόνες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται στους γενικούς όρους του σχεδίου 

συμφωνίας επιχορήγησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

7.7 Για δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από ιδιωτικές και δημόσιες οντότητες 

και φορείς, ο ΦΠΑ που δεν εκπίπτει και βαρύνει τις δημόσιες οντότητες και φορείς θα είναι 

επιλέξιμος στον βαθμό που καταβάλλεται για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων όπως η 

κατάρτιση ή η βελτίωση της ευαισθητοποίησης, οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν άσκηση 

δημόσιας εξουσίας· 

7.8 Ο αιτών πρέπει να υποβάλει ισορροπημένες εκτιμήσεις προϋπολογισμού σε ευρώ, με 

επισήμανση των άλλων πηγών συγχρηματοδότησης, πέραν του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

                                                 
22 Πρόσθετες διατάξεις παρατίθενται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης, που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό μας τόπο 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html.  
23 Βλ. υποσημείωση 16  
24 «Η Ένωση θα πρέπει να διευκολύνει τις δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου θεωρώντας τις 

αμοιβές των συμμετεχόντων μελών του δικαστικού σώματος και άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής δικαιοσύνης που 

καταβάλλονται από τις αρχές των κρατών μελών ως επιλέξιμες δαπάνες ή ως συγχρηματοδότηση σε είδος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός»)». 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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7.9 Τα έξοδα για στέγαση και για γεύματα/ποτά πρέπει να επιστρέφονται με βάση τα μοναδιαία 

κόστη, το ύψος των οποίων ορίζεται με βάση την κλίμακα επιστροφής των εξόδων στέγασης και 

ημερήσιας αποζημίωσης για τις αποστολές του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
25

. Για τα 

σεμινάρια που διαρκούν μισή ημέρα εφαρμόζεται το 50% του ημερήσιου συντελεστή· 

7.10 Ο δικαιούχος (ή οι συνδικαιούχοι αν υπάρχουν πολλαπλοί δικαιούχοι) αποτελεί τον επικεφαλής 

στον οποίον καταβάλλεται η επιχορήγηση. Κάθε δαπάνη, για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να έχει 

πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο. Οι τυχόν υπηρεσίες/τα προϊόντα πρέπει να έχουν 

παραγγελθεί από τον δικαιούχο, και τα σχετικά τιμολόγια να έχουν εκδοθεί στο όνομά του. Οι 

τυχόν υπηρεσίες/τα προϊόντα που παραγγέλλονται και πληρώνονται από άλλους εταίρους 

λογίζονται ως συνεισφορές σε είδος και, επομένως, δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στις 

επιλέξιμες δαπάνες· 

7.11 Τα σχέδια δεν επιτρέπεται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ως κέρδος νοείται κάθε ποσό, 

κατά το οποίο τα συνολικά πραγματικά έσοδα του σχεδίου υπερβαίνουν τις συνολικές 

πραγματικές δαπάνες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη κέρδους, το τελικό ποσό της 

επιχορήγησης μειώνεται αναλόγως· 

7.12 Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παροχή επιχορήγησης μικρότερης από το ποσό που έχει 

ζητηθεί. Σε περίπτωση που το ποσό επιχορήγησης το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή είναι 

μικρότερο από τη χρηματοδοτική συνδρομή που έχει ζητηθεί από τον υποψήφιο, εναπόκειται 

στον υποψήφιο να εξεύρει τους αναγκαίους πρόσθετους πόρους ή να μειώσει το συνολικό 

κόστος του σχεδίου προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του χωρίς δυσμενείς συνέπειες 

για τους σκοπούς ή το περιεχόμενό του. Στις λοιπές περιπτώσεις, είναι δυνατό να αποφασιστεί η 

παροχή επιχορήγησης μόνο για μέρος της προτεινόμενης δραστηριότητας. Η Επιτροπή δεν 

παρέχει διπλή χρηματοδότηση για το ίδιο ακριβώς σχέδιο· 

7.13 Το ποσό επιχορήγησης που εγκρίνεται από την Επιτροπή είναι ανάλογο του εκτιμώμενου 

συνολικού κόστους του σχεδίου και υπόκειται σε ανάλογη μείωση σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι το συνολικό πραγματικό κόστος είναι μικρότερο από το εκτιμώμενο συνολικό 

κόστος· 

7.14 Οι παρεχόμενες επιχορηγήσεις καλύπτονται από έγγραφη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει 

ρυθμίσεις για την επιστροφή καθορισμένης αναλογίας των επιλέξιμων δαπανών που όντως 

πραγματοποιήθηκαν. Συμφωνία επιχορήγησης για δράση με έναν δικαιούχο ή με πολλαπλούς 

δικαιούχους θα χρησιμοποιείται, ενδεχομένως, με γνώμονα τα δεδομένα κάθε περίπτωσης. Η εν 

λόγω συμφωνία είναι τυποποιημένη, οι δε όροι της δεν επιτρέπεται να μεταβληθούν ούτε να 

αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 

7.15 Όροι καταβολής: Κατά κανόνα, η επιχορήγηση της Επιτροπής καταβάλλεται σε δύο δόσεις: 

καταβολή προχρηματοδότησης (η οποία μπορεί να ανέλθει στο 50% της συνολικής 

επιχορήγησης κατ’ ανώτατο όριο) κατά την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης και κατόπιν 

αιτήσεως του δικαιούχου· και καταβολή του υπολοίπου μετά την παραλαβή και έγκριση από την 

Επιτροπή της τελικής έκθεσης και της τελικής οικονομικής κατάστασης του σχεδίου.  

8. Υποβολή αιτήσεων 

                                                 
25 Πληροφορίες που δημοσιεύονται μαζί με την παρούσα πρόσκληση 
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8.1 Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με χρήση του ενιαίου εντύπου αίτησης, το οποίο 

συνοδεύεται από τα απαιτούμεναπαραρτήματα που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του εντύπου.  

8.2 Η αίτηση υπογράφεται υποχρεωτικά από το πρόσωπο που νομιμοποιείται να αναλαμβάνει 

νομικώς δεσμευτικές υποχρεώσεις για λογαριασμό του υποψηφίου.  

8.3 Τα έντυπα μπορούν να τηλεφορτωθούν από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html  

 Υπηρεσία υποστήριξης: τυχόν απορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση COMP- TRAINING-

JUDGES@ec.europa.eu. 

8.4  Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρεις (περιλαμβανομένων όλων των εγγράφων που 

καθορίζονται στο παράρτημα με τον τίτλο «Check list for applicants»), να φέρουν υπογραφή 

και ημερομηνία, και να υποβληθούν εις διπλούν (ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή) το αργότερο στις 16 Απριλίου 2018 ταχυδρομικώς ή μέσω 

εταιρείας ταχυμεταφορών (η ημερομηνία πιστοποιείται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή 

την απόδειξη παραλαβής της εταιρείας ταχυμεταφορών):  

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής: 

European Commission 

Directorate General for Competition – Unit A.4 

HT.5115 - TRAINING OF JUDGES CFP  

MADO 20/043 

1049 Brussels 

Belgium 

Διεύθυνση σε περίπτωση ιδιόχειρης παράδοσης ή αποστολής μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών: 

European Commission 

Directorate General for Competition – Unit A.4 

HT.5115 - TRAINING OF JUDGES CFP  
Avenue du Bourget, 1 

1140 Evere 

Belgium 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος φέρει ευκρινώς την ένδειξη: «CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE 

OPENED BY THE REGISTRY». 

 

 

8.5 Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αλλά κατά προτίμηση στα αγγλικά, με χρήση του σχετικού εντύπου αίτησης. Σε περίπτωση 

υποβολής αίτησης σε γλώσσα πλην της αγγλικής, πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτεται 

περίληψη στα αγγλικά.  

8.6 Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν το ταχύτερο δυνατό για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

σχεδίων τους. Ωστόσο, οι υποψήφιοι είναι σκόπιμο να λάβουν υπόψη ότι η όλη διαδικασία 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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παροχής επιχορήγησης μπορεί να διαρκέσει έως 9 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προτάσεων. 

9.  Εναρκτήρια συνεδρίαση 

 Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει έξοδα μετάβασης προς και από τις 

Βρυξέλλες και έξοδα για μία διανυκτέρευση επιτόπου (εφόσον είναι απαραίτητη) για έναν ή 

δύο αντιπροσώπους του συντονιστικού φορέα (περιλαμβανομένου οπωσδήποτε του συντονιστή 

σχεδίου, αλλά κατά προτίμηση επίσης του συντονιστή χρηματοδότησης, εκτός αν πρόκειται για 

το ίδιο φυσικό πρόσωπο). Σκοπός των εν λόγω εξόδων είναι η συμμετοχή των επιτυχόντων 

υποψηφίων στη μονοήμερη «εναρκτήρια» συνεδρίαση, η οποία έχει ως αντικείμενο τη 

διαχείριση του σχεδίου, διοικητικά ζητήματα και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. 

10. Διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων και λοιπά θέματα 

10.1 Η διάρκεια των σχεδίων δεν επιτρέπεται να υπερβεί τους 24 μήνες.  

10.2 Το σχέδιο συμφωνίας επιχορήγησης θα καταστεί νομικώς δεσμευτικό μόνο μετά την 

προσυπογραφή του από την Επιτροπή.  

10.3 Μετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε σχεδίου και εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται στη 

συμφωνία επιχορήγησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην Επιτροπή, στην 

προαναφερθείσα διεύθυνση, τελική έκθεση σχετικά με το σχέδιο, αποτελούμενη από τελική 

τεχνική και οικονομική έκθεση συνοδευόμενη από αίτηση καταβολής του υπολοίπου. Η 

τελική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική πληροφόρηση για τα εμπόδια που 

ενδεχομένως ανέκυψαν, την αξιολόγηση από πλευράς συμμετεχόντων (π.χ. μέσω εντύπων 

διατύπωσης παρατηρήσεων), τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων αυτών και τα εξαγόμενα συμπεράσματα.  

10.4 Οι δικαιούχοι ενδέχεται να κληθούν να γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα στην Επιτροπή σε 

εύχρηστη μορφή που καθιστά δυνατή τη διάδοσή τους χωρίς περιορισμούς λόγω δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, π.χ. με τη μορφή εγχειριδίων, δημοσιεύσεων, λογισμικού και 

δικτυακών τόπων. 

11. Δημοσιότητα 

11.1 Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

 Όλες οι επιχορηγήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους δημοσιεύονται 

υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο 

του έτους που έπεται του κλεισίματος του οικονομικού έτους για το οποίο χορηγήθηκαν. Οι 

παραπάνω πληροφορίες δύνανται επίσης να δημοσιευτούν με άλλο κατάλληλο μέσο, 

συμπεριλαμβανομένης της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ. Η Επιτροπή θα δημοσιεύει τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

 - όνομα και διεύθυνση του δικαιούχου, 

               - αντικείμενο της επιχορήγησης και τελική βαθμολογία, 

               - ποσό της επιχορήγησης. 
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 Έπειτα από τεκμηριωμένο και δεόντως αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου 
26

κατά τον χρόνο 

υποβολής της αίτησης, η υποχρέωση δημοσίευσης αίρεται εάν η εν λόγω κοινοποίηση απειλεί 

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ενδιαφερόμενων προσώπων που προστατεύονται από τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βλάπτει τα εμπορικά 

συμφέροντα των δικαιούχων. 

 

11.2 Από τους δικαιούχους 

 Οι δικαιούχοι πρέπει να μνημονεύουν ρητώς τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες 

τις δημοσιεύσεις ή σε σχέση με δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιείται η επιχορήγηση. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δικαιούχοι οφείλουν να καθιστούν εμφανή το όνομα και το λογότυπο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλες τις δημοσιεύσεις, τις αφίσες, τα προγράμματα και τα λοιπά 

προϊόντα που προκύπτουν από το συγχρηματοδοτούμενο σχέδιο.  

Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσουν το κείμενο, το λογότυπο και τη διάταξη 

περί αποποίησης ευθύνης που διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://europa.eu/about-eu/basic-

information/symbols/flag/index_el.htm. 

 Σε περίπτωση μη τήρησης της προαναφερόμενης απαίτησης, το ύψος της εκάστοτε 

επιχορήγησης ενδέχεται να μειωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας επιχορήγησης ή 

της απόφασης παροχής επιχορήγησης. Επιπροσθέτως, πρέπει να υποβληθεί έντυπο 

αξιολόγησης σε όλους τους συμμετέχοντες του σχεδίου, τα δε αποτελέσματα που θα 

προκύψουν πρέπει να διαβιβαστούν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

12. Προστασία δεδομένων 

 Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συμπεριληφθούν στις υποβαλλόμενες αιτήσεις 

υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 

αριθ. 45/2001 και τη διαδικασία που ανακοινώνεται με τις σχετικές κοινοποιήσεις που 

υποβάλλονται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Επιτροπής. Με δήλωση περί απορρήτου 

ενημερώνονται σχετικά όλοι οι  ενδιαφερόμενοι των οποίων τα δεδομένα πρόκειται να υποβληθούν 

σε επεξεργασία στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων με σκοπό την προετοιμασία, την 

υλοποίηση και την παρακολούθηση της συμφωνίας επιχορήγησης.  

Οι αιτούντες καλούνται να ελέγχουν τη σελίδα Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html) σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις πιθανές προσαρμογές που 

ενδέχεται να προκύψουν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προτάσεών τους.  

 

                                                 
26 Άρθρο 35 και άρθρο 128 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού και άρθρα 21 και 191 των κανόνων εφαρμογής. 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

