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Μορφή της έκθεσης που πρέπει να υποβάλλεται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης ΥΓΟΣ και την παράγραφο 62 

του πλαισίου ΥΓΟΣ  

Το άρθρο 9 της απόφασης ΥΓΟΣ διατυπώνεται ως εξής: 

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση ανά τρία έτη σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Οι εκθέσεις παρέχουν αναλυτική επισκόπηση 
της εφαρμογής της παρούσας απόφασης για τις διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και περιλαμβάνουν: 

α) περιγραφή της εφαρμογής της παρούσας απόφασης στις υπηρεσίες που 
εμπίπτουν στο πεδίο της, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων στο εσωτερικό 
εταιρείας· 

β) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας 
απόφασης με ανάλυση ανά οικονομικό τομέα των δικαιούχων· 

γ) μια ένδειξη που υποδηλώνει κατά πόσον, για έναν συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας, 
η εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκάλεσε δυσκολίες ή παράπονα από 
τρίτους· 

και 

δ) τυχόν άλλες πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
οι οποίες απαιτούνται από την Επιτροπή και πρέπει να καθορίζονται εν ευθέτω 
χρόνω πριν από την υποβολή της έκθεσης. 

Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2014. 

 

Η παράγραφος 62 του πλαισίου καθορίζει κατ’ αρχήν πανομοιότυπες υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων για τις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του πλαισίου ΥΓΟΣ. 

 

Παρακαλούμε η έκθεσή σας να είναι διαρθρωμένη ως εξής:  

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΓΟΣ ΚΑΙ 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  
 
 
Παρακαλούμε η διάρθρωση σε αυτό το μέρος της έκθεσής σας να γίνεται με βάση 
τα ακόλουθα τμήματα: 

1) Νοσοκομεία (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)) -  δεν εφαρμόζεται 

2) Κοινωνικές υπηρεσίες (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)) δεν εφαρμόζεται 
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α) μακροπρόθεσμη υγειονομική περίθαλψη - δεν εφαρμόζεται 

β) παιδική μέριμνα - δεν εφαρμόζεται 

γ) πρόσβαση και επανένταξη στην αγορά εργασίας - δεν εφαρμόζεται 

δ) κοινωνική κατοικία - δεν εφαρμόζεται 

ε) περίθαλψη και κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων - δεν εφαρμόζεται 

3) αεροπορικές ή ακτοπλοϊκές συνδέσεις με νησιά (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)) 
- δεν εφαρμόζεται 

4) αεροδρόμια και λιμάνια (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε)) - δεν εφαρμόζεται 

5) Λοιπές αντισταθμίσεις ΥΓΟΣ με ποσό που δεν υπερβαίνει 15 εκατ. Ευρώ (άρθρο 2 
παράγραφος 1) στοιχείο α)) 

α) Ενίσχυση προς το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε.) 

β) Χορηγία για τη Διαχείριση του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου (Δ.Σ.Κ.) 

6) Αντισταθμίσεις ΥΓΟΣ σύμφωνα με το πλαίσιο  

 Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εφαρμόζει καμία αντιστάθμιση με βάση το Πλαίσιο  

 

Για καθένα από τα στοιχεία που περιγράφονται προηγουμένως, να χορηγήσετε 
πληροφορίες με τη μορφή του πίνακα που ακολουθεί: 

α) Ενίσχυση προς το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥ.Π.Ε.) 

Σαφής και πλήρης περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες είναι οργανωμένες στο δικό 
σας κράτος μέλος1 

 

Εξήγηση του τι είδους υπηρεσίες στον 
αντίστοιχο τομέα έχουν χαρακτηριστεί ως 
ΥΓΟΣ στο δικό σας κράτος μέλος. 
Αναφέρατε το περιεχόμενο των 
υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί ως 

Σχετικά με την χορηγία στο ΚΥΠΕ οι 
ΥΓΟΣ που του έχουν ανατεθεί, 
σύμφωνα με τον περί Κυπριακού 
Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμο, είναι οι 

                                                 

1 Εάν σε ένα συγκεκριμένο τομέα υπάρχει μόνον μικρός αριθμός μεμονωμένων ΥΓΟΣ στο κράτος μέλος 
σας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να παραθέσετε λεπτομερή περιγραφή των εν λόγω υπηρεσιών. Εάν 
ανατίθεται μεγάλος αριθμός υπηρεσιών σε ένα συγκεκριμένο τομέα στο κράτος μέλος σας (για 
παράδειγμα, επειδή τη σχετική αρμοδιότητα έχουν οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές), οι επιμέρους 
λεπτομέρειες για τις αναθέσεις θα ήταν δυσανάλογες, ενώ η σαφής και συνοπτική γενική περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένος ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων των κοινών χαρακτηριστικών 
των επιμέρους αναθέσεων εξακολουθεί να έχει ζωτική σημασία. Δεδομένου ότι οι περιπτώσεις που 
υπάγονται στο πλαίσιο ΥΓΟΣ θα είναι περιορισμένες σε αριθμό, η Επιτροπή αναμένει την παράθεση 
διεξοδικής περιγραφής για κάθε συγκεκριμένο μέτρο. 
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ΥΓΟΣ όσο το δυνατό σαφέστερα. εξής:  

(α) συλλέγει εν τη Δημοκρατία και εκτός 
αυτής πληροφορίας και στοιχεία διά 
αντικειμενικήν σύνταξιν ειδήσεων˙ 

(β) θέτει έναντι λογικής αμοιβής ή και 
άνευ αμοιβής εάν ούτως ήθελεν 
αποφασισθή υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου τας ειδήσεις ταύτας εις την 
διάθεσιν όλων εκείνων οι οποίοι θα 
ήθελον να τας χρησιμοποιήσουν˙ 

(γ) μεταδίδει και εκδίδει στη 
Δημοκρατία και εκτός αυτής 
ειδησεογραφικά και πληροφοριακά 
δελτία, φωτογραφίες, άρθρα, αναλύσεις, 
πίνακες και παραστάσεις, 
ηχογραφημένες ή οπτικογραφημένες 
ανταποκρίσεις και, γενικά, ειδήσεις με 
κάθε μέσο που ενδέχεται να επικρατήσει 
στη δημοσιογραφική κάλυψη και 
μετάδοση με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας˙  

(δ) συνάπτει συμφωνίας συνεργασίας 
μετ’ άλλων Πρακτορείων ή συναφών 
οργανισμών˙ 

(ε) προκηρύσσει διαγωνισμούς και 
απονέμει βραβεία 

Επεξήγηση των (χαρακτηριστικών) 
μορφών ανάθεσης. Εάν χρησιμοποιούνται 
τυποποιημένα υποδείγματα για τις 
αναθέσεις για ένα συγκεκριμένο τομέα, να 
τα επισυνάψετε.  

 

Η ανάθεση των υπηρεσιών στο ΚΥΠΕ 
έγινε με τον περί Κυπριακού 
Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμο του 1989 
μέχρι 2011.  

Επεξήγηση της (χαρακτηριστικής) 
διάρκειας της ανάθεσης και του 
φάσματος για τη διάρκεια των αναθέσεων. 
Να προσδιορίσετε επίσης το ποσοστό των 
αναθέσεων διάρκειας μεγαλύτερης των 
δέκα ετών. 

 

Η ενίσχυση προς το ΚΥΠΕ αποτελεί 
υφιστάμενη ενίσχυση με αρ. CY/2003 
και είχε κοινοποιηθεί στα πλαίσια της 
διαδικασίας του ενδιάμεσου μηχανισμού 
ως ενίσχυση για υπηρεσία γενικού 
οικονομικού συμφέροντος. Το ΚΥΠΕ 
λειτουργεί με βάση νόμο, ο οποίος δεν 
έχει συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
εκτέλεσης των εν λόγω υπηρεσιών. 

Επεξήγηση εάν έχουν ανατεθεί στις 
επιχειρήσεις (χαρακτηριστικά) 

Δεν έχουν ανατεθεί στις εν λόγω 
επιχειρήσεις αποκλειστικά ή ειδικά 
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αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα. 

 

δικαιώματα 

Επεξήγηση του (χαρακτηριστικού) 
μηχανισμού αντιστάθμισης όσον αφορά 
τις αντίστοιχες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του μέσου 
ενίσχυσης που χρησιμοποιήθηκε (άμεση 
επιδότηση, εγγύηση, κλπ.) και του κατά 
πόσον χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που 
βασίζεται στην κατανομή κόστους ή η 
μέθοδος του καθαρού αποφευχθέντος 
κόστους.  

 

Η χορηγία στο ΚΥΠΕ χορηγείται με τη 
μορφή άμεσης επιχορήγησης σε ετήσια 
βάση και σύμφωνα με τον περί 
Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμο, ο οποίος 
ψηφίζεται κάθε χρόνο από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων. Ο Νόμος αναφέρει 
ρητά ότι το ΚΥΠΕ δύναται να λαμβάνει 
κρατικές ενισχύσεις για τις ανάγκες της 
δημόσιας υπηρεσίας ενημέρωσης 
σχετικά με την Κύπρο, οι οποίες να μην 
υπερβαίνουν το συμπληρωματικό 
κόστος το οποίο προκύπτει από την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 

 

Επεξήγηση των (χαρακτηριστικών) 
ρυθμίσεων για την αποφυγή και την 
ανάκτηση της ενδεχόμενης 
υπεραντιστάθμισης. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 (1) (1A) του 
περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 
Νόμου, το Πρακτορείο τηρεί χωριστούς 
λογαριασμούς για τις δραστηριότητες 
που αφορούν στην παροχή της δημόσιας 
υπηρεσίας ενημέρωσης σχετικά με την 
Κύπρο και για τις εμπορικές του 
δραστηριότητες. Η τήρηση 
λογαριασμών πρέπει, να είναι σύμφωνη 
με την τρέχουσα εμπορική πρακτική και 
τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι- 

(α) Οι εσωτερικοί λογαριασμοί, που 
αντιστοιχούν στις διάφορες 
δραστηριότητες είναι χωριστοί˙ 

(β) όλες οι δαπάνες και τα έσοδα 
καταλογίζονται ή κατανέμονται ορθά με 
βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που 
θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια 
και να δικαιολογούνται αντικειμενικά˙ 
και 

(γ) έχουν οριστεί σαφώς οι αρχές της 
αναλυτικής λογιστικής, με βάση τις 
οποίες τηρούνται οι χωριστοί 
λογαριασμοί. 

Επίσης, βάσει του άρθρου 12 (3) του 
ίδιου Νόμου, οι οικονομικοί 
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λογαριασμοί του ΚΥΠΕ ελέγχονται από 
τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ο 
οποίος εκδίδει έκθεση στην οποία κάνει 
αναφορά στην ύπαρξη τυχόν 
χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ των 
εμπορικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων που αφορούν στην 
παροχή της δημόσιας υπηρεσίας 
ενημέρωσης σχετικά με την Κύπρο. 

 

Ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων  

Συνολικό ποσό των χορηγούμενων 
ενισχύσεων.2 Αυτό περιλαμβάνει όλες τις 
ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στο έδαφός 
σας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
καταβάλλονται από περιφερειακές και 
τοπικές αρχές. 

Η κρατική χορηγία προς το ΚΥΠΕ ήταν 
1,79 εκ. Ευρώ το 2012 και 2,1 εκ. Ευρώ 
το 2013. 

Άλλα ποσοτικά στοιχεία3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Όπως ορίζεται στο άρθρο 9 β) της απόφασης ΥΓΟΣ και στην παράγραφο 62 β) του πλαισίου ΥΓΟΣ. Να 
παραθέσετε την κατανομή ανά ημερολογιακό έτος. 

3  Η Επιτροπή θα θεωρούσε ευπρόσδεκτα τα στοιχεία που τυχόν έχετε για τις ενισχύσεις που 
χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης ΥΓΟΣ και το πλαίσιο ΥΓΟΣ, για παράδειγμα όσον αφορά 
τον αριθμό των δικαιούχων ανά τομέα, το μέσο ποσό ενίσχυσης, το ποσό για κάθε μέσο ενίσχυσης 
(άμεση επιδότηση, εγγύηση, κλπ.), το μέγεθος των επιχειρήσεων, κλπ. Σε περίπτωση που οι εν λόγω 
άλλες ποσοτικές πληροφορίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες σε ένα κράτος μέλος, μπορεί ασφαλώς να 
παρουσιάζονται με πιο σωρευτικό τρόπο και/ή κατ’εκτίμηση. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρατε ότι 
χρησιμοποιήθηκαν εκτιμήσεις, καθώς και το είδος της σώρευσης. 
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β) Χορηγία για τη Διαχείριση του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου (Δ.Σ.Κ.) 

Σαφής και πλήρης περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες είναι οργανωμένες στο 
δικό σας κράτος μέλος4 

 

Εξήγηση του τι είδους υπηρεσίες στον 
αντίστοιχο τομέα έχουν χαρακτηριστεί 
ως ΥΓΟΣ στο δικό σας κράτος μέλος. 
Αναφέρατε το περιεχόμενο των 
υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί ως 
ΥΓΟΣ όσο το δυνατό σαφέστερα.  

Η ανάθεση της διαχείρισης του 
Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου (εφεξής 
το «ΔΣΚ») στον Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού (εφεξής ο «ΚΟΤ») 
αποσκοπεί στην αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του ΔΣΚ οι οποίες 
αφορούν την προαγωγή και ανάπτυξη 
της οικονομικής, πολιτιστικής και 
καλλιτεχνικής δραστηριότητας στην 
Κύπρο καθώς επίσης και την 
αναζωογόνηση και τόνωση της 
τουριστικής κίνησης της Λευκωσίας, 
όπως οι δυνατότητές του αυτές 
διαμορφώθηκαν για τις ανάγκες της 
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως 
προσωρινή μεταβατική λύση έως την 
ανάληψη της διαχείρισης του ΔΣΚ από 
φορέα που θα επιλεγεί μέσα από 
διαδικασία δημοσίων προσφορών, η 
οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 
όσο και η περίοδος ανάθεσης της 
διαχείρισης στον ΚΟΤ.  

Για την εξυπηρέτηση των αυξημένων 
απαιτήσεων της Προεδρίας το ΔΣΚ είχε 
ανακαινισθεί πλήρως και εξοπλισθεί με 
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό ο 
οποίος απαιτείται για τη διοργάνωση 
υψηλού επιπέδου συναντήσεων.  

Η μεταβατική αυτή λύση επιβάλλεται 
από την ανάγκη συντήρησης των 
κτηρίων και του εξοπλισμού του ΔΣΚ 

                                                 

4 Εάν σε ένα συγκεκριμένο τομέα υπάρχει μόνον μικρός αριθμός μεμονωμένων ΥΓΟΣ στο κράτος μέλος 
σας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να παραθέσετε λεπτομερή περιγραφή των εν λόγω υπηρεσιών. 
Εάν ανατίθεται μεγάλος αριθμός υπηρεσιών σε ένα συγκεκριμένο τομέα στο κράτος μέλος σας (για 
παράδειγμα, επειδή τη σχετική αρμοδιότητα έχουν οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές), οι επιμέρους 
λεπτομέρειες για τις αναθέσεις θα ήταν δυσανάλογες, ενώ η σαφής και συνοπτική γενική περιγραφή 
του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένος ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων των κοινών 
χαρακτηριστικών των επιμέρους αναθέσεων εξακολουθεί να έχει ζωτική σημασία. Δεδομένου ότι οι 
περιπτώσεις που υπάγονται στο πλαίσιο ΥΓΟΣ θα είναι περιορισμένες σε αριθμό, η Επιτροπή αναμένει 
την παράθεση διεξοδικής περιγραφής για κάθε συγκεκριμένο μέτρο. 
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κατά την ως άνω περίοδο ώστε να 
αποφευχθεί τυχόν φθορά τους ένεκα 
αχρησίας και να είναι δυνατή η κάλυψη 
των ως άνω αναγκών στις οποίες 
αποσκοπεί η ανάθεση διαχείρισης κατά 
την περίοδο αυτή καθώς και να 
διασφαλίζεται η συνέχισή τους από το 
φορέα που θα επιλεγεί ελλείψει άλλης 
ανάλογης υποδομής τόσο στη 
Λευκωσία όσο και στην Κύπρο 
γενικότερα.  

Ο σκοπός αυτός εξειδικεύεται με την 
αξιοποίηση του ΔΣΚ για τη διοργάνωση 
κυρίως εθνικών/τοπικών εκδηλώσεων, 
τόσο του κεντρικού κράτους και 
δημοσίων οργανισμών όσο και από 
ιδιωτικούς φορείς. Με βάση τα 
δεδομένα αυτά, η λειτουργία του ΔΣΚ 
για την προειρηθείσα μεταβατική 
περίοδο χαρακτηρίζεται ως ΥΓΟΣ. 

Επεξήγηση των (χαρακτηριστικών) 
μορφών ανάθεσης. Εάν 
χρησιμοποιούνται τυποποιημένα 
υποδείγματα για τις αναθέσεις για ένα 
συγκεκριμένο τομέα, να τα 
επισυνάψετε.  

 

Η ανάθεση της διαχείρισης του ΔΣΚ 
στον ΚΟΤ έγινε με τη Συμφωνία 
Ανάθεσης Διαχείρισης (εφεξής η 
«Σύμβαση») η οποία συνομολογήθηκε 
στις 31.1.2013 μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του 
Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως 
ιδιοκτήτη , και του ΚΟΤ, ως διαχειριστή, 
με βάση Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 27.12.2012 για την 
περίοδο από 1.2.2013 έως 31.1.2015. 

Επεξήγηση της (χαρακτηριστικής) 
διάρκειας της ανάθεσης και του 
φάσματος για τη διάρκεια των 
αναθέσεων. Να προσδιορίσετε επίσης το 
ποσοστό των αναθέσεων διάρκειας 
μεγαλύτερης των δέκα ετών. 

 

Η ανάθεση αφορά στην περίοδο από 
1.2.2013 έως 31.1.2015, με βάση την 
Σύμβαση, ως προσωρινή μεταβατική 
λύση έως την ανάληψη της διαχείρισης 
του ΔΣΚ από φορέα που θα επιλεγεί 
μέσα από διαδικασία δημοσίων 
προσφορών, η οποία αναμένεται να 
διαρκέσει περίπου όσο και η ως άνω 
περίοδος. 

Επεξήγηση εάν έχουν ανατεθεί στις 
επιχειρήσεις (χαρακτηριστικά) 
αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα. 

 

Δεν έχουν ανατεθεί στις εν λόγω 
επιχειρήσεις αποκλειστικά ή ειδικά 
δικαιώματα 

Επεξήγηση του (χαρακτηριστικού) Η ενίσχυση παραχωρείται υπό τη μορφή 
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μηχανισμού αντιστάθμισης όσον αφορά 
τις αντίστοιχες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του μέσου 
ενίσχυσης που χρησιμοποιήθηκε (άμεση 
επιδότηση, εγγύηση, κλπ.) και του κατά 
πόσον χρησιμοποιείται η μεθοδολογία 
που βασίζεται στην κατανομή κόστους ή 
η μέθοδος του καθαρού αποφευχθέντος 
κόστους.  

 

της δωρεάν παραχώρησης από το κράτος, 
ως ιδιοκτήτη, στον ΚΟΤ, ως διαχειριστή, 
του χώρου του ΔΣΚ (αντί ενοικίου). Οι 
δαπάνες λειτουργίας του ΔΣΚ σε 
περίπτωση που η δραστηριότητα του 
ΔΣΚ αποβεί ελλειμματική θα 
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του 
ΚΟΤ. Οι δαπάνες λειτουργίας του ΔΣΚ 
αφορούν κυρίως, μισθούς προσωπικού, 
τέλη, φορολογίες, επισιτιστικά ή άλλα 
έξοδα (π.χ. έκτακτα) και οποιαδήποτε 
άλλα έξοδα απαιτηθούν για την εύρυθμη 
λειτουργία του ΔΣΚ.   

 Ο Ιδιοκτήτης επωμίζεται μόνο το κόστος 
των λειτουργικών ή άλλων εξόδων που 
δαπανώνται για τους σκοπούς 
οποιουδήποτε συνεδρίου/εκδήλωσης που 
διοργανώνεται από τον Ιδιοκτήτη και/ή 
τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες του 
κράτους, εκτός εάν συμφωνηθεί 
διαφορετικά μεταξύ των πιο πάνω και 
του διαχειριστή  εν σχέσει με το 
συνέδριο/εκδήλωση στο οποίο αφορά. 

Ως προς τη χρήση του ΔΣΚ για 
εκδηλώσεις από ιδιωτικούς φορείς η τιμή 
χρέωσης των παρεχόμενων από το ΔΣΚ 
υπηρεσιών θα καλύπτει μισθούς του 
προσωπικού, το οποίο απασχολείται με 
τη διοργάνωση της συγκεκριμένης 
εκδήλωσης, καθώς και όλα τα σχετικά με 
τη διοργάνωση αυτή έξοδα. Η χρέωση 
προς τους ιδιώτες θα γίνεται με όρους της 
αγοράς. 

 Όλα τα λοιπά απαιτούμενα λειτουργικά 
και άλλα έξοδα για τη χρήση και 
εύρυθμη λειτουργία του ΔΣΚ θα 
καταβάλλονται από το Διαχειριστή. 
Επίσης, τα οποιαδήποτε έσοδα από τη 
διαχείριση του ΔΣΚ θα λαμβάνονται από 
το Διαχειριστή.  

 

Επεξήγηση των (χαρακτηριστικών) 
ρυθμίσεων για την αποφυγή και την 
ανάκτηση της ενδεχόμενης 
υπεραντιστάθμισης. 

Διαχωρίζεται η χρήση του ΔΣΚ για 
κυβερνητικές εκδηλώσεις από τη χρήση 
του για συνέδρια/εκδηλώσεις από 
ιδιωτικούς φορείς, όπως, ανάλογα με το 
ποσοστό χρόνου του προσωπικού που 
αναλώθηκε ή διαχωρισμό των 
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 επισιτιστικών εξόδων ανάλογα με το 
συνέδριο.  

Η κατανομή των συνεδρίων/ 
εκδηλώσεων ως κυβερνητικών και μη, θα 
γίνεται κάθε μήνα. 

Ο Διαχειριστής, με βάση τη Σύμβαση, 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
ενημερώνει τον Ιδιοκτήτη, ανά τρίμηνο 
για τα πεπραγμένα που αφορούν στη 
διαχείριση του ΔΣΚ στα πλαίσια της 
Σύμβασης για κάθε ενέργεια που 
λήφθηκε από το Διαχειριστή στα πλαίσια 
της σύμβασης.  

 Ο υπολογισμός του κόστους γίνεται 
σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές 
λογιστικής. 

 Σημειώνεται ότι η ανάθεση δεν 
αποσκοπεί στην αποκόμιση κέρδους από 
μέρους του ΚΟΤ. Αντίθετα, προκύπτει 
ότι αυτή θα είναι ελλειμματική. Μάλιστα 
στο μέτρο δε γίνεται οποιαδήποτε 
πρόνοια για μεθοδολογία υπολογισμού 
εύλογου κέρδους. Εντούτοις, οι χρεώσεις 
προς ιδιώτες αναμένεται να περιορίζουν 
το ποσό της αντιστάθμισης. 

 

Ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων  

Συνολικό ποσό των χορηγούμενων 
ενισχύσεων.5 Αυτό περιλαμβάνει όλες 
τις ενισχύσεις πο  καταβλήθηκαν στο υ  
έδαφός σας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που καταβάλλονται από 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. 

Η κρατική χορηγία προς το ΔΣΚ ήταν 
€65.000 από 26.11.2013 – 31.12.2013. 
Από 1.2.2013 – 25.11.2013 η κρατική 
χορηγία έλαβε τη μορφή ενίσχυσης de 
minimis (€72.000) με βάση τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της 
Επιτροπής. 

Άλλα ποσοτικά στοιχεία6  

                                                 

5 Όπως ορίζεται στο άρθρο 9 β) της απόφασης ΥΓΟΣ και στην παράγραφο 62 β) του πλαισίου ΥΓΟΣ. Να 
παραθέσετε την κατανομή ανά ημερολογιακό έτος. 

6  Η Επιτροπή θα θεωρούσε ευπρόσδεκτα τα στοιχεία που τυχόν έχετε για τις ενισχύσεις που 
χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης ΥΓΟΣ και το πλαίσιο ΥΓΟΣ, για παράδειγμα όσον αφορά 
τον αριθμό των δικαιούχων ανά τομέα, το μέσο ποσό ενίσχυσης, το ποσό για κάθε μέσο ενίσχυσης 
(άμεση επιδότηση, εγγύηση, κλπ.), το μέγεθος των επιχειρήσεων, κλπ. Σε περίπτωση που οι εν λόγω 
άλλες ποσοτικές πληροφορίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες σε ένα κράτος μέλος, μπορεί ασφαλώς να 
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2. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΓΟΣ Η ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΥΓΟΣ 
 

Να δώσετε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα στοιχεία και να συμπεριλάβετε, κατά 
περίπτωση, τον τομέα στον οποίο ανακύπτουν οι σχετικές δυσκολίες.  

 

3. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 
 

Να δώσετε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα στοιχεία και να συμπεριλάβετε τον τομέα 
για τον οποίο έχετε λάβει καταγγελίες, το περιεχόμενο των καταγγελιών και τα 
ενδεχόμενα μέτρα έμπρακτης παρακολούθησης που θα λάβουν οι αρχές της χώρας σας. 

Δεν έχουν υπάρξει παράπονα από τρίτα μέρη για καμία από τις εν λόγω ενισχύσεις. 

 

 
4. ΔΙΑΦΟΡΑ   
 
A. (μη υποχρεωτικά) 

Εάν το δικό σας κράτος μέλος δεν έχει χορηγήσει κρατική ενίσχυση για την παροχή 
ΥΓΟΣ σε ορισμένους τομείς, θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμη η υποβολή πληροφοριακών 
στοιχείων σχετικά με άλλα μέσα που στηρίζουν την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών 
(άμεσες ενισχύσεις στους χρήστες, καταβολή αποζημίωσης που πληροί και τα τέσσερα 
κριτήρια Altmark, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) …). Μπορείτε επίσης να 
προβείτε σε συνοπτική περιγραφή των μέσων αυτών και των τομέων στους οποίους 
χρησιμοποιούνται. 

Oι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων εφαρμόζουν από το 2013, καθεστώς ενισχύσεων προς οργανώσεις, 
σωματεία, ιδρύματα που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 
360/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis για την 
παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. 

Επίσης η χρηματοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία των εξής δύο έργων 
υποδομής :  

1. «Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία για περίοδο 10 ετών, σταθμού επεξεργασίας 
οικιακών βοθρολυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, περίσσειας υγρής λάσπης και 
στραγγισμάτων στην περιοχή Βατί»  

παρουσιάζονται με πιο σωρευτικό τρόπο και/ή κατ’εκτίμηση. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρατε ότι 
χρησιμοποιήθηκαν εκτιμήσεις, καθώς και το είδος της σώρευσης. 
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2. «Κατασκευή  και Λειτουργία  Μονάδας Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων  Διαχείρισης 
των οικιακών στερεών απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) και Σταθμού  Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Επαρχίας Λεμεσού», 
 

κρίθηκε ότι ικανοποιεί και τα τέσσερα κριτήρια της Απόφασης Altmark, έτσι ώστε να μη 
θεωρείται κρατική ενίσχυση προς τους αναδόχους. Σημειώνεται ότι η ανάθεση της 
κατασκευής και λειτουργίας των δύο αυτών έργων υποδομής θεωρήθηκε ως ΥΓΟΣ και 
πραγματοποιήθηκε μετά την διενέργεια ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα 
με την κοινοτική και κυπριακή νομοθεσία περί προσφορών. 

 

B. (μη υποχρεωτικά) 

Περιγράψτε σε ποιο βαθμό η απόφαση ΥΓΟΣ και το πλαίσιο ΥΓΟΣ μπορούν να 
εφαρμοστούν ευκολότερα ή καταλληλότερα από την απόφαση ΥΓΟΣ του 2005 και το 
πλαίσιο ΥΓΟΣ του 2005 . 

 

Γ. (μη υποχρεωτικά) 

Αν έχετε άλλες παρατηρήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης ΥΓΟΣ και του 
πλαισίου ΥΓΟΣ σε πτυχές που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες ερωτήσεις, μη 
διστάσετε να τα περιλάβετε στην έκθεσή σας 

 

 


