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Ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες 
(Άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β της ΣΛΕΕ) 
Κατάλογος σημείων ελέγχου για τα κράτη μέλη 

 

Το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από 
θεομηνίες πρέπει να είναι συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με το άρθρο 108 
της ΣΛΕΕ, οποιεσδήποτε προθέσεις των κρατών μελών να χορηγήσουν τέτοιες ενισχύσεις 
πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο της επέλευσης 
της φυσικής καταστροφής (θεομηνίας) που επικαλείται το οικείο κράτος μέλος για να 
δικαιολογήσει τη χορήγηση ενισχύσεων. 

Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές απαιτούν 
επείγουσες αντιδράσεις από την πλευρά των χορηγουσών αρχών. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό 
να διασφαλίζεται η ταχεία εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ενίσχυσης. Σκοπός του 
παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου είναι να παράσχει στα κράτη μέλη ενδεικτική 
καθοδήγηση, βασισμένη στη σχετική πρακτική της Επιτροπής, για τις πληροφορίες που πρέπει 
να υποβάλουν στην Επιτροπή προκειμένου να διευκολύνουν, να αποσαφηνίσουν και να 
επιταχύνουν τη διαδικασία κοινοποίησης και έγκρισης.  

− Το Μέρος Ι του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου αφορά την κοινοποίηση 
καθεστώτων ενισχύσεων μετά την επέλευση συγκεκριμένης φυσικής καταστροφής. 

− Το Μέρος ΙΙ του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου αφορά την κοινοποίηση «εκ των 
προτέρων» καθεστώτων για ορισμένους τύπους φυσικών καταστροφών. Τα εν λόγω 
καθεστώτα κοινοποιούνται προηγουμένως στην Επιτροπή και παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο 
για τη χορήγηση ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από τη 
μελλοντική επέλευση ενός ή περισσότερων ειδικών τύπων φυσικής καταστροφής. Σε 
περίπτωση φυσικής καταστροφής που καλύπτεται από εκ των προτέρων καθεστώς δεν 
απαιτείται περαιτέρω μεμονωμένη κοινοποίηση. Το εκ των προτέρων καθεστώς θα πρέπει 
ωστόσο να περιλαμβάνει υποχρέωση εκ των υστέρων υποβολής εκθέσεων σχετικών με το 
συμβάν η οποία δεσμεύει το κράτος μέλος να ενημερώσει την Επιτροπή για την ακριβή 
εφαρμογή του καθεστώτος σε περίπτωση συγκεκριμένου συμβάντος. Τα εκ των προτέρων 
καθεστώτα μπορούν να συσταθούν για φυσικές καταστροφές που καλύπτονται από 
παγιωμένη προγενέστερη πρακτική της Επιτροπής (π.χ. σεισμοί, χιονοστιβάδες, 
κατολισθήσεις και πλημμύρες). 

− Το Μέρος ΙΙΙ του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου αφορά τις πληροφορίες που 
απαιτούνται στο πλαίσιο εκ των υστέρων υποβολής εκθέσεων σχετικών με ενισχύσεις 
που χορηγήθηκαν βάσει εκ των προτέρων καθεστώτος. 
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Ο κατάλογος αυτός δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν να τον 
χρησιμοποιούν ως οδηγό για την προετοιμασία των κοινοποιήσεων1 Όσον αφορά τις 
κοινοποιήσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθούν τη συνήθη διαδικασία κοινοποίησης (που 
παρέχει μέσω του SANI [διαδραστικό σύστημα κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων] τα 
κατάλληλα έντυπα κοινοποίησης2 που προβλέπονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 794/2004), η οποία μπορεί να συμπληρώνεται με πληροφορίες βασισμένες στο σχετικό 
μέρος του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου (μέρος I ή μέρος II).  
Για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικών με το συμβάν στο πλαίσιο εκ των 
προτέρων καθεστώτων, τα κράτη μέλη καλούνται να χρησιμοποιούν το μέρος III του παρόντος 
καταλόγου.3  

Καλείστε να λαμβάνετε επίσης υπόψη τους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις ενισχύσεις 
για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές (θεομηνίες) σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών 
προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος Ι της Συνθήκης4, και σε 
επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας5. 

*** 

ΜΕΡΟΣ I – Κοινοποίηση καθεστώτων μετά από συγκεκριμένη φυσική καταστροφή 
(θεομηνία) 

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν καθεστώτα ενισχύσεων για την επανόρθωση 
ζημιών που προκλήθηκαν από συγκεκριμένη φυσική καταστροφή (θεομηνία) που επήλθε στο 
παρελθόν. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη οφείλουν να ακολουθούν τη συνήθη 
διαδικασία κοινοποίησης (μέσω του SANI), και καμία ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγηθεί 
πριν από την έγκριση του κοινοποιηθέντος καθεστώτος από την Επιτροπή. 

Παρακάτω απαριθμούνται ορισμένα στοιχεία που αναμένεται να περιλαμβάνουν οι εν λόγω 
κοινοποιήσεις βάσει της εμπειρίας από προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής. Πρόκειται 
για ενδεικτικό κατάλογο που θα πρέπει να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά κάθε 
συγκεκριμένου καθεστώτος. 

                                                 
1  Το παρόν είναι έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής και έχει ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποτελεί επίσημη 

θέση της Επιτροπής σχετικά με το εν λόγω θέμα, ούτε προδικάζει την επίσημη θέση της. Δεν προορίζεται 
να αποτελέσει δεσμευτικό νομοθέτημα και δεν θίγει την ερμηνεία των διατάξεων της Συνθήκης περί 
κρατικών ενισχύσεων από το Δικαστήριο ή το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2  Το γενικό έντυπο κοινοποίησης Ι, καθώς και, για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, το έντυπο III.12.N (Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών σχετικά με τις 
Ενισχύσεις για την Αντιστάθμιση Ζημιών στη Γεωργική Παραγωγή ή στα Μέσα Γεωργικής παραγωγής) και 
για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το έντυπο III.14 
(Συμπληρωματικό Δελτίο Πληροφοριών σχετικά με τις Ενισχύσεις στον Τομέα της Αλιείας και της 
Υδατοκαλλιέργειας). 

3  Η υποβολή σχετικής με το συμβάν έκθεσης πρέπει να θεωρείται ξεχωριστή από την υποβολή εκθέσεων 
βάσει του παραρτήματος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 140, 30.4.2004, σ. 1). 

4  Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 
2007–2013 (ΕΕ C 319, 27.12.2006). 

5  Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ C 84, 3.4.2008, σ. 10). 
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1. Πραγματικά στοιχεία 
1.1. Τύπος συμβάντος 

Περιγράψτε σαφώς  τη συγκεκριμένη φυσική καταστροφή. Εάν υπάρχει σειρά συμβάντων, 
εξηγείστε σαφώς τη σχέση μεταξύ τους (π.χ. άκρως έντονες βροχοπτώσεις, που οδηγούν σε 
υψηλή στάθμη νερού ποταμών, σε πλημμύρες, σε κατολισθήσεις κ.λπ.). Αποστείλατε όλα τα 
σχετικά έγγραφα και, ιδίως, οποιαδήποτε επίσημη έκθεση που καταδεικνύει τη σοβαρότητα 
του συμβάντος. 

Πότε επήλθε η καταστροφή; 

1.2. Χαρακτηρισμός ως «φυσική καταστροφή» από το κράτος μέλος 

Το συμβάν έχει χαρακτηριστεί ως φυσική καταστροφή βάσει του εθνικού δικαίου;6 
Αναφέρατε πότε και υποβάλατε αντίγραφο των σχετικών εγγράφων. 

Εάν υπάρχει σύστημα βαθμονόμησης για τον χαρακτηρισμό της σοβαρότητας των 
καταστροφών, εξηγείστε και αναφέρατε τα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν 
για την αξιολόγηση. 

Πρόκειται για «μείζονα φυσική καταστροφή» βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου7; 

Έχει υποβληθεί αίτηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τη διαχείριση του 
οποίου έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική της Επιτροπής); Ποια είναι 
η κατάσταση/αποτέλεσμα της αίτησης; 

Αναφέρατε το είδος των μετεωρολογικών δεδομένων ή εκθέσεων που ελήφθησαν υπόψη (π.χ. 
mm βροχόπτωσης ανά τ.μ., γραφήματα, φωτογραφίες, κ.λπ.). Κατά προτίμηση η πηγή αυτών 
των δεδομένων θα πρέπει να είναι η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ή άλλος 
αναγνωρισμένος αρμόδιος οργανισμός. 

Σε περίπτωση που μία τέτοια φυσική καταστροφή (ή παρεμφερή συμβάντα που δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί ως φυσική καταστροφή) έχει επέλθει περισσότερες από μία φορές στην/στις 
ίδια/ες περιφέρεια/ες τα προηγούμενα έτη, συγκρίνατε με αυτές τις προηγούμενες 
καταστροφές και αξιολογείστε τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου συμβάντος. 

1.3. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος 

Καλείστε να ορίσετε σαφώς το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος (εθνικό, 
περιφερειακό). Πώς και σε ποια βάση ορίστηκε το συγκεκριμένο γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής; 

Καλείστε να υποβάλετε λεπτομερή κατάλογο των περιφερειών ή δήμων που έχουν πληγεί, 
χρησιμοποιώντας πιθανόν την ίδια κατάταξη των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων 
(επίπεδα NUTS 2 / NUTS 3).  

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα είναι χρήσιμες: πληθυσμός που έχει πληγεί (επίσης ως 
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της πληγείσας χώρας/περιοχής), τύποι οικονομικών 
δραστηριοτήτων που έχουν πληγεί, οικονομική βαρύτητα της/των περιφέρειας/περιφερειών 

                                                 
6  Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός βάσει του εθνικού δικαίου δεν δεσμεύσει στο συγκεκριμένο στάδιο την 

Επιτροπή για την ανάλυση στην οποία θα προβεί (ο χαρακτηρισμός συγκεκριμένου συμβάντος ως 
«θεομηνία» [φυσική καταστροφή] όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β της 
ΣΛΕΕ πραγματοποιείται από την Επιτροπή βάσει ίδιας πρακτικής και υπό το πρίσμα της νομολογίας του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου). 

7  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 311, 14.11.2002, σ. 3). 
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που έχουν πληγεί για το εθνικό ΑΕΠ, χάρτες στους οποίους προσδιορίζονται επακριβώς οι 
πληγείσες περιφέρειες. 

Πρόκειται για διασυνοριακή καταστροφή (έχει δηλωθεί ως φυσική καταστροφή και από 
γειτονικές χώρες); 

1.4. Επίπεδο της ζημίας 

Εκτιμείστε το επίπεδο της ζημίας που προκάλεσε η φυσική καταστροφή. Πώς και σε ποια 
βάση ορίστηκε αυτό το επίπεδο; 

2. Νομική βάση 
2.1. Γενική νομική βάση 

Αναφέρατε εάν υπάρχει γενική νομική βάση, δηλαδή γενικός νόμος σχετικά με την 
παρέμβαση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Καλείστε να υποβάλετε αντίγραφο των 
σχετικών εγγράφων. 

2.2. Ειδική νομική βάση  

Αναφέρατε εάν υπάρχει ειδική νομική βάση, δηλαδή εκτελεστικός κανονισμός του γενικού 
νόμου, λεπτομερές πρόγραμμα που καθορίζει μέθοδο για τον υπολογισμό της ζημίας, κ.λπ. 
Καλείστε να υποβάλετε αντίγραφο των σχετικών εγγράφων. 

Αναφέρατε εάν η νομική βάση έχει εγκριθεί σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.  

3. Δικαιούχοι 
3.1. Τύπος δικαιούχων 

Εάν  άτομα χωρίς οικονομική δραστηριότητα δικαιούνται επίσης ενισχύσεων βάσει του 
καθεστώτος, διαχωρίστε σαφώς τους όρους που εφαρμόζονται στα συγκεκριμένα άτομα από 
εκείνους που αναφέρονται σε επιχειρήσεις ή σε άτομα με οικονομική δραστηριότητα. Οι 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα (π.χ. σε οικογένειες που έχουν απομακρυνθεί από τις 
εστίες τους), υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο οικονομικής 
δραστηριότητας, δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 107 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 

Το μέτρο καλύπτει μεγάλες επιχειρήσεις; ΜΜΕ; Πολύ μικρές επιχειρήσεις; 

Υπάρχουν ειδικοί όροι για ΜΜΕ ή άλλους τύπους δικαιούχων; 

3.2. Επιλογή δικαιούχων 

Πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι (π.χ.: βάσει υποβολής αίτησης για ενίσχυση εντός ορισμένης 
χρονικής περιόδου μετά την επέλευση της καταστροφής...);  

Η καταβολή του ποσού διασφαλίζεται για όλους τους δικαιούχους που υπέβαλαν αιτήσεις; 
Εάν όχι, ποια είναι τα κριτήρια χορήγησης σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον 
προϋπολογισμό: κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του προηγηθέντος· αναλογική μείωση για 
όλους τους δικαιούχους ώστε να ικανοποιηθούν και νέοι αιτούντες· άλλο; 

3.3. Αριθμός δικαιούχων 

Αναφέρατε τον εκτιμώμενο αριθμό δικαιούχων. Όπου είναι εφικτό, υποβάλατε πληροφορίες 
σχετικά με τον αριθμό κάθε τύπου δικαιούχων και ανά πληγείσα περιφέρεια (π.χ. στην 
περιφέρεια Α: 10 μεγάλες επιχειρήσεις, 15 ΜΜΕ και 20 πολύ μικρές επιχειρήσεις). 

Σε περίπτωση που δεν διατίθεται εξαντλητικός κατάλογος των δικαιούχων κατά την 
κοινοποίηση ή όταν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή στον αριθμό τους, θα πρέπει να 
κοινοποιείται συγκεντρωτικός κατάλογος στην Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό εντός του 
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χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην κοινοποίηση και το αργότερο κατά την υποβολή της 
ετήσιας έκθεσης. 

3.4. Τομεακό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος 

Αναφέρατε σαφώς σε ποιους τομείς εφαρμόζεται το καθεστώς (επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς τομείς, περιορίζονται σε ορισμένους τομείς, 
ή αποκλείουν ορισμένους τομείς;). 

Αναφέρατε εάν, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών κανόνων που εφαρμόζονται σε 
επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος Ι της Συνθήκης, το παρόν καθεστώς 
καλύπτει αυτούς τους τομείς, ή εάν ένα ξεχωριστό καθεστώς που καλύπτει έναν ή 
αμφότερους τους τομείς έχει ή πρόκειται να κοινοποιηθεί ξεχωριστά στην Επιτροπή. 

Εάν αποκλείονται ορισμένοι τομείς, προβλέπεται η έγκριση τομεακού καθεστώτος;  

4. Προθεσμία κοινοποίησης και διάρκεια 
Πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της ζημίας και της φυσικής καταστροφής. Αυτό θα 
είναι ευκολότερο να καταδειχθεί εάν οι ενισχύσεις κοινοποιούνται εντός «εύλογης» χρονικής 
περιόδου μετά την επέλευση της καταστροφής.8 

Διασφαλίστε ότι υπάρχει «ρήτρα αναστολής της εφαρμογής» η οποία ορίζει σαφώς ότι δεν 
επιτρέπεται να καταβληθεί καμία ενίσχυση πριν από την έγκριση του κοινοποιηθέντος 
καθεστώτος από την Επιτροπή.  

Μέχρι πότε οι δικαιούχοι δύνανται να αιτηθούν αποζημίωση για τη ζημία που προκάλεσε η 
συγκεκριμένη φυσική καταστροφή; 

Μέχρι πότε δύναται να χορηγηθούν οι ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος; 
Σημειώνεται εν προκειμένω ότι η Επιτροπή εγκρίνει μόνο καθεστώτα περιορισμένης 
διάρκειας.9 

Μέχρι πότε οι δικαιούχοι δύνανται να εισπράττουν ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του 
κοινοποιηθέντος καθεστώτος;10 

                                                 
8  Π.χ. για ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, εν απουσία ειδικής αιτιολογίας, η Επιτροπή δεν θα εγκρίνει 

προτάσεις για ενισχύσεις, οι οποίες υποβάλλονται πέραν της τριετίας από την επέλευση του συμβάντος 
(σημείο 119 των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της 
γεωργίας και δασοκομίας 2007–2013)· για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, τα μέτρα 
ενίσχυσης πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός ενός έτους από το γεγονός με το οποίο 
σχετίζονται (σημείο 4.4 των Κατευθυντήριων γραμμών για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον 
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας). 

 
9  Έως έξι έτη κατ’ ανώτατο όριο για ενισχύσεις στον τομέα της μεταποίησης και σε άλλους τομείς (πρβλ. 

επίσης άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 140, 30.4.2004, σ. 1, 
όπως τροποποιήθηκε), και σημείο 7.2 του γενικού εντύπου κοινοποίησης μέρος Ι που επισυνάπτεται στον 
κανονισμό)· έως επτά έτη κατ’ ανώτατο όριο για ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα (σύμφωνα με την ενότητα 
VIII.B των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και 
δασοκομίας 2007–2013).  

10  Π.χ. για ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, εν απουσία ειδικής αιτιολογίας, η Επιτροπή δεν θα εγκρίνει 
προτάσεις για ενισχύσεις που πρόκειται να καταβληθούν πέραν της τετραετίας από την επέλευση του 
συμβάντος (σημείο V.B.1 των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον 
τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007–2013). 
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5. Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση 
Αναφέρατε σαφώς τον εκτιμώμενο συνολικό προϋπολογισμό του καθεστώτος, καθώς και 
εκτιμώμενη κατανομή ανά έτος (εάν η διάρκεια υπερβαίνει το ένα έτος) και ανά δόση (σε 
περίπτωση που η καταβολή πραγματοποιείται σε δόσεις). 

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός δεν έχει καθοριστεί τελικά στο συγκεκριμένο στάδιο 
ελέγχου της ζημίας, θα πρέπει να υποβληθούν τα διαθέσιμα στοιχεία το ταχύτερο δυνατό 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερο κατά την υποβολή της ετήσιας 
έκθεσης.  

Διευκρινίστε τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης. Εάν η ενίσχυση δεν χρηματοδοτείται μέσω 
του γενικού προϋπολογισμού του κράτους/περιφέρειας/δήμου, εξηγείστε τον τρόπο 
χρηματοδότησής της. 

Το καθεστώς θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία/Ταμείο Συνοχής;  
Εάν ναι, καλείστε να επιβεβαιώσετε ότι θα τηρηθούν οι κανόνες που ισχύουν για τα εν λόγω 
ταμεία και, ιδίως, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 («Γενικός κανονισμός 
για τα Διαρθρωτικά Ταμεία»). 

Το καθεστώς θα συγχρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;   
Εάν ναι, καλείστε να επιβεβαιώσετε ότι θα τηρούνται οι κανόνες που ισχύουν για το 
συγκεκριμένο Ταμείο και, ιδίως, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/200211 για την 
ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι διατάξεις της 
απόφασης για τη χορήγηση της βοήθειας από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη συγκεκριμένη καταστροφή. 

6. Επιλέξιμο κόστος 
6.1. Τύπος καλυπτόμενης ζημίας  

Πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της ζημίας και της φυσικής καταστροφής. Πώς θα 
εξακριβώνεται ότι η ζημία οφείλεται μόνο στην καταστροφή; Αποστείλατε όλα τα σχετικά 
έγγραφα και, ιδίως, οποιαδήποτε επίσημη έκθεση. 

Διευκρινίστε σαφώς τον τύπο της καλυπτόμενης ζημίας. Παραδείγματα: ζημία σε 
μηχανήματα και εξοπλισμό, ζημία σε κτήρια (να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για εμπορική ή 
για οικιακή χρήση), ζημία σε υποδομές, ζημία σε οχήματα (ταξινομημένα κινητά αγαθά), 
ζημία σε μη ταξινομημένα κινητά αγαθά (π.χ. έπιπλα), ζημία σε αποθέματα, ημιτελή και 
έτοιμα προϊόντα και εμπορεύματα, ζημία λόγω απώλειας εσόδων, ζημία λόγω αναστολής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας... 

Υπάρχουν τύποι ζημίας που αποκλείονται ρητώς; 

6.2. Μέθοδος υπολογισμού για τον καθορισμό της ζημίας 

Αναφέρατε λεπτομερή μεθοδολογία για κάθε τύπο ζημίας.  

Παραδείγματα: 

− για ζημία σε μηχανήματα και εξοπλισμό: τροποποιημένη μέθοδος αξίας αγοράς 

− για ζημία σε αποθέματα, έτοιμα προϊόντα, κ.λπ.: βάσει λογιστικών εγγράφων που 
αποδεικνύουν την ύπαρξή τους κατά την χρονική στιγμή της ζημίας  

                                                 
11  Βλ. υποσημείωση 5. 
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− για ζημία λόγω απώλειας εσόδων: μέσος όρος των αποτελεσμάτων προ τόκων και 
φόρων, απόσβεση και κόστος εργασίας, βάσει δηλώσεων εισοδήματος και 
πολλαπλασιαζόμενο επί τις ημέρες αναστολής της δραστηριότητας 

Αναφέρατε τρόπους εξακρίβωσης της ζημίας (ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, αυτοεκτίμηση 
της ζημίας μέχρι ορισμένου ποσού…) ανά μεμονωμένο δικαιούχο. 

Η απόσβεση υλικών αγαθών λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της ζημίας και του 
επιλέξιμου κόστους; 

Σε περίπτωση που η ζημία δεν μπορεί να αποκατασταθεί, περιγράψτε τους όρους υπό τους 
οποίους το καθεστώς θα καλύψει την αντικατάσταση (αγορά νέου εξοπλισμού ή κατασκευή 
νέας υποδομής και νέων κτηρίων…). 

Υπάρχουν περιοριστικοί όροι (π.χ. ελάχιστο ή μέγιστο ποσό ζημίας, μόνον ένας τύπος ζημίας 
που επιτρέπεται να καλύπτεται ανά δικαιούχο, ειδικός συνδυασμός ορισμένων τύπων ζημίας 
που δεν επιτρέπεται…); 

Πώς θα αποκλείεται η υπεραντιστάθμιση; Εξηγείστε λεπτομερώς τον μηχανισμό που 
διασφαλίζει ότι δεν καλύπτεται πάνω από το 100% της ζημίας που προκαλείται άμεσα από 
την καταστροφή (π.χ. αφαίρεση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων).  

7. Μορφή και ποσό της ενίσχυσης 
Αναφέρατε υπό ποια μορφή θα διατεθεί η ενίσχυση στον δικαιούχο. Παραδείγματα: άμεση 
επιχορήγηση, μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, δάνειο με ευνοϊκούς όρους (περιλαμβανομένων 
λεπτομερειών για τον τρόπο εξασφάλισης του δανείου), επιδότηση επιτοκίου, ευνοϊκή 
φορολογική ρύθμιση (διευκρινίστε: φορολογική απαλλαγή, μείωση φορολογητέας βάσης, 
μείωση φορολογικού συντελεστή, αναβολή της πληρωμής φόρου, άλλο), μείωση εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (ή αποδοχή καθυστερημένων πληρωμών τέτοιων εισφορών), 
διαγραφή χρέους, εγγύηση (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων στοιχείων για το δάνειο ή την 
άλλου είδους χρηματοπιστωτική πράξη που καλύπτεται από την εγγύηση, την απαιτούμενη 
ασφάλεια και τα οποιαδήποτε ασφάλιστρα που είναι πληρωτέα). 

Σε περίπτωση μη διαφανών τύπων ενίσχυσης (εκτός των έμμεσων επιχορηγήσεων), 
αναφέρατε τρόπους υπολογισμού του καθαρού ισοδύναμου επιχορήγησης (ΑΙΕ). 

Για κάθε μέτρο ενίσχυσης, καλείστε να παραθέσετε ακριβή περιγραφή των κανόνων και των 
προϋποθέσεων εφαρμογής που το διέπουν, όπως είναι, ιδίως, η ένταση της ενίσχυσης, η 
φορολογική της μεταχείριση και το κατά πόσον η ενίσχυση χορηγείται αυτομάτως αφ’ ης 
στιγμής πληρούνται ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια (εάν ισχύει αυτό, αναφέρατε τα 
κριτήρια) ή το κατά πόσον οι χορηγούσες αρχές διαθέτουν κάποια διακριτική ευχέρεια. 

Το καθεστώς επιτρέπει την επιλογή ή/και τον συνδυασμό διαφορετικών μορφών ενίσχυσης 
(βάσει ορισμένων κριτηρίων ή όχι); Εξηγείστε. 

Το καθεστώς ορίζει το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο; 

8. Ένταση της ενίσχυσης και σώρευση 
Η ένταση της ενίσχυσης εκφράζεται ως ποσοστό (ύψος της ενίσχυσης διαιρούμενο δια των 
επιλέξιμων δαπανών). Εξηγείστε πιθανές διαφοροποιήσεις των εντάσεων της ενίσχυσης (π.χ. 
για ασφαλισμένη και μη ασφαλισμένη ιδιοκτησία, για διαφορετικούς τύπους επιλέξιμων 
δαπανών, για διαφορετικές μορφές ενίσχυσης, για διαφορετικούς τύπους ζημίας, για 
διαφορετικούς τύπους δικαιούχων, κ.λπ.). 

Υπάρχει η δυνατότητα σώρευσης της ενίσχυσης με ενισχύσεις από άλλα τοπικά, 
περιφερειακά, εθνικά ή κοινοτικά καθεστώτα για την κάλυψη των ίδιων επιλέξιμων δαπανών 
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για τον ίδιο στόχο/διαφορετικούς στόχους; Με στήριξη ήσσονος σημασίας (de minimis); Με 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις; Με κονδύλια από άλλες πηγές; 

Καλείστε να παράσχετε σαφή εξήγηση σχετικά με την πιθανή σώρευση ενίσχυσης που θα 
χορηγηθεί βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος με άλλη ενίσχυση ή αποζημίωση από 
άλλες πηγές. 

Η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται στο επίπεδο του μεμονωμένου δικαιούχου. Η 
συνολική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης που χορηγείται βάσει του 
καθεστώτος, ασφαλιστικών αποζημιώσεων και άλλης στήριξης, δύναται να μην υπερβαίνει το 
100% του κόστους της ζημίας που προκάλεσε η φυσική καταστροφή. 

9. Χορηγούσα αρχή και διαχείριση του καθεστώτος 
Αναφέρατε τη χορηγούσα αρχή (που δύναται να είναι διαφορετική ανάλογα με τη μορφή της 
ενίσχυσης). 

Αναφέρατε τα επίπεδα/αρχές που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του καθεστώτος.  

Υπάρχουν ειδικοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί για τη διαχείριση του καθεστώτος (π.χ. 
περιφερειακές επιτροπές, κ.λπ.); Εάν ναι, καλείστε να εξηγείστε τη σύνθεση, την αποστολή, 
τις αρμοδιότητές τους, κ.λπ. 

Εξηγείστε τις βασικές απαιτήσεις για την υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση (προθεσμίες 
υποβολής αιτήσεων, ειδικά έντυπα αίτησης…). 

Ποια αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλουν οι δικαιούχοι (τιμολόγια, εκθέσεις 
επιθεώρησης κτηρίων, δελτία παραγγελίας υλικών κ.λπ.); Ποιος θα συγκεντρώσει και θα 
αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία (ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ειδικές επιτροπές, 
αυτοεκτίμηση της ζημίας έως ένα ορισμένο κατώτατο όριο…);   

Αναφέρατε ποια αρχή είναι αρμόδια για τις πληρωμές. Εάν είναι περισσότερες από μία, 
εξηγείστε τη συνάρθρωσή τους και ιδίως τον τρόπο με τον οποίον διασφαλίζεται ότι όλες οι 
πληρωμές προσδιορίζονται και η σώρευση δεν οδηγεί σε υπεραντιστάθμιση. 

*** 

ΜΕΡΟΣ II – Κοινοποίηση εκ των προτέρων καθεστώτων για συγκεκριμένους τύπους 
φυσικών καταστροφών 

Τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιούν ένα γενικό πλαίσιο ενισχύσεων για την επανόρθωση 
ζημιών από μελλοντική επέλευση ενός ή περισσότερων ειδικών τύπων φυσικών 
καταστροφών χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή κοινοποίηση των ενισχύσεων που χορηγούνται 
για κάθε επέλευση. Τα εν λόγω εκ των προτέρων καθεστώτα μπορούν να συσταθούν για 
φυσικές καταστροφές που καλύπτονται από εδραιωμένη προηγούμενη πρακτική της 
Επιτροπής (π.χ. σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες). Πρέπει να 
περιλαμβάνουν υποχρέωση εκ των υστέρων υποβολής εκθέσεων η οποία δεσμεύει τα κράτη 
μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την επακριβή εφαρμογή του καθεστώτος σε 
περίπτωση συγκεκριμένου συμβάντος. 

Παρακάτω απαριθμούνται ορισμένα στοιχεία που εμφαίνονται στην προγενέστερη πρακτική 
της Επιτροπής και αναμένεται ότι θα παρέχονται σε εκ των προτέρων κοινοποιήσεις. 
Πρόκειται για ενδεικτικό κατάλογο που μπορεί να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά κάθε 
συγκεκριμένου καθεστώτος. 
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1. Πραγματικά στοιχεία 
1.1. Τύπος συμβάντος/ων 

Διευκρινίστε τον τύπο φυσικής/ών καταστροφής/ών που καλύπτονται από το κοινοποιούμενο 
καθεστώς. 

1.2. Χαρακτηρισμός ως «φυσική καταστροφή» από το κράτος μέλος 

Διευκρινίστε  τα τυπικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό συμβάντος ως φυσική καταστροφή 
(εθνικά συστήματα, συνοχή με τον ορισμό «μείζονα φυσική καταστροφή» βάσει του άρθρου 
2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου12, άλλο;). 

Εξηγείστε τα συναφή επίπεδα λήψης αποφάσεων (π.χ. προεδρικό διάταγμα, υπουργική 
απόφαση, απόφαση περιφερειακών ή τοπικών αρχών). 

Αναφέρατε το είδος των μετεωρολογικών δεδομένων ή εκθέσεων που θα λαμβάνονται υπόψη 
(π.χ. mm βροχόπτωσης ανά τ.μ., γραφήματα, φωτογραφίες, κ.λπ.). Κατά προτίμηση η πηγή 
αυτών των δεδομένων θα πρέπει να είναι η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ή άλλος 
αναγνωρισμένος αρμόδιος οργανισμός. 

Εάν υπάρχει σύστημα βαθμονόμησης για τον χαρακτηρισμό της σοβαρότητας των 
καταστροφών, εξηγείστε και αναφέρατε τα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν 
για την αξιολόγηση. 

1.3. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος 

Καλείστε να ορίσετε σαφώς το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος (εθνικό, 
περιφερειακό;). Πώς και σε ποια βάση ορίστηκε το συγκεκριμένο γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής; 

2. Νομική βάση 
2.1. Γενική νομική βάση 

Αναφέρατε εάν υπάρχει γενική νομική βάση, δηλαδή γενικός νόμος σχετικά με την 
παρέμβαση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Καλείστε να υποβάλετε αντίγραφο των 
σχετικών εγγράφων. 

2.2. Ειδική νομική βάση  

Αναφέρατε εάν υπάρχει ειδική νομική βάση, δηλαδή εκτελεστικός κανονισμός του γενικού 
νόμου, λεπτομερές πρόγραμμα που καθορίζει μέθοδο για τον υπολογισμό της ζημίας, κ.λπ. 

Αναφέρατε εάν η νομική βάση έχει εγκριθεί σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Καλείστε να 
υποβάλετε αντίγραφο των σχετικών εγγράφων. 

3. Δικαιούχοι 
3.1. Τύπος δικαιούχων 

Εάν  άτομα χωρίς οικονομική δραστηριότητα δικαιούνται επίσης ενισχύσεων βάσει του 
καθεστώτος, διαχωρίστε σαφώς τους όρους που εφαρμόζονται στα συγκεκριμένα άτομα από 
εκείνους που αναφέρονται σε επιχειρήσεις ή σε άτομα με οικονομική δραστηριότητα. Οι 
ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα (π.χ. σε οικογένειες που έχουν απομακρυνθεί από τις 
εστίες τους), υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο οικονομικής 
δραστηριότητας, δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 107 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 

                                                 
12  Βλ. υποσημείωση 5. 
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Το μέτρο καλύπτει μεγάλες επιχειρήσεις; ΜΜΕ; Πολύ μικρές επιχειρήσεις; 

Υπάρχουν ειδικοί όροι για ΜΜΕ ή άλλους τύπους δικαιούχων; 

3.2. Επιλογή δικαιούχων 

Πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι (π.χ.: βάσει υποβολής αίτησης για ενίσχυση εντός ορισμένης 
χρονικής περιόδου μετά την επέλευση της καταστροφής...);  

Σε περίπτωση ανεπαρκούς προϋπολογισμού, πώς επιλέγονται οι δικαιούχοι; 

3.3. Αριθμός δικαιούχων 

Όπου είναι εφικτό, αναφέρατε εκτιμώμενο αριθμό δικαιούχων. 

3.4. Τομεακό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος 

Αναφέρατε σαφώς σε ποιους τομείς εφαρμόζεται το καθεστώς (επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς τομείς, περιορίζεται σε ορισμένους τομείς, 
ή αποκλείει ορισμένους τομείς;). 

Αναφέρατε εάν, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών κανόνων που εφαρμόζονται σε 
επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται  στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος Ι της Συνθήκης, το παρόν καθεστώς 
καλύπτει αυτούς τους τομείς, ή εάν ένα ξεχωριστό καθεστώς που καλύπτει έναν ή 
αμφότερους τους τομείς έχει ή πρόκειται να κοινοποιηθεί ξεχωριστά στην Επιτροπή. 

Εάν αποκλείονται ορισμένοι τομείς, προβλέπεται η έγκριση τομεακού καθεστώτος; 

4. Διάρκεια 
Πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της ζημίας και της φυσικής καταστροφής. Αυτό θα 
είναι ευκολότερο να καταδειχθεί εάν οι ενισχύσεις κοινοποιούνται εντός «εύλογης» χρονικής 
περιόδου μετά την επέλευση της καταστροφής.13 

Μέχρι πότε οι δικαιούχοι δύνανται να αιτηθούν αποζημίωση για τη ζημία που προκάλεσε η 
συγκεκριμένη φυσική καταστροφή; 

Μέχρι πότε δύναται να χορηγηθούν οι ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος; Ας 
σημειωθεί εν προκειμένω ότι η Επιτροπή εγκρίνει μόνο καθεστώτα περιορισμένης 
διάρκειας.14 

Μέχρι πότε οι δικαιούχοι δύνανται να εισπράττουν ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του 
κοινοποιηθέντος καθεστώτος;15 

                                                 
13  Π.χ. για ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, εν απουσία ειδικής αιτιολογίας, η Επιτροπή δεν θα εγκρίνει 

προτάσεις για ενισχύσεις, οι οποίες υποβάλλονται πέραν της τριετίας από την επέλευση του συμβάντος 
(σημείο 119 των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της 
γεωργίας και δασοκομίας 2007–2013)· για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, τα μέτρα 
ενίσχυσης πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός ενός έτους από το γεγονός με το οποίο 
σχετίζονται (σημείο 4.4 των Κατευθυντήριων γραμμών για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον 
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας). 

14  Έως έξι έτη κατ’ ανώτατο όριο για ενισχύσεις στον τομέα της μεταποίησης και σε άλλους τομείς (πρβλ. 
επίσης άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 140, 30.4.2004, σ. 1, 
όπως τροποποιήθηκε), και σημείο 7.2 του γενικού εντύπου κοινοποίησης μέρος Ι που επισυνάπτεται στον 
κανονισμό)· έως επτά έτη κατ’ ανώτατο όριο για ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα (σύμφωνα με την ενότητα 
VIII.B των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και 
δασοκομίας 2007–2013).  
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5. Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση 
Όπου είναι εφικτό, αναφέρατε ενδεικτικό ανώτατο όριο του διαθέσιμου συνολικού 
προϋπολογισμού, ανά τύπο δικαιούχου, ανά τύπο ζημίας, ή ανά μέτρο ενίσχυσης. 

Υπάρχει μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο; 

Η καταβολή του ποσού διασφαλίζεται για όλους τους δικαιούχους που υπέβαλαν αιτήσεις; 
Εάν όχι, ποια είναι τα κριτήρια χορήγησης σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον 
προϋπολογισμό: κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του προηγηθέντος· αναλογική μείωση για 
όλους τους δικαιούχους ώστε να ικανοποιηθούν και νέοι αιτούντες· άλλο; 

Διευκρινίστε τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης. Εάν η ενίσχυση δεν χρηματοδοτείται μέσω 
του γενικού προϋπολογισμού του κράτους/περιφέρειας/δήμου εξηγείστε τον τρόπο 
χρηματοδότησής της. 

Προβλέπεται συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία/Ταμείο Συνοχής;  
Εάν ναι, καλείστε να επιβεβαιώσετε ότι θα τηρηθούν οι κανόνες που ισχύουν για τα εν λόγω 
ταμεία και, ιδίως, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 («Γενικός κανονισμός 
για τα Διαρθρωτικά Ταμεία»). 

Προβλέπεται συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.; 
  
Εάν ναι, καλείστε να επιβεβαιώσετε ότι θα τηρούνται οι κανόνες που ισχύουν για το 
συγκεκριμένο Ταμείο και, ιδίως, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/200216 για την 
ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι διατάξεις της 
απόφασης για τη χορήγηση της βοήθειας από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη συγκεκριμένη καταστροφή. 

6. Επιλέξιμο κόστος 
6.1. Τύπος καλυπτόμενης ζημίας  

Πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της ζημίας και της φυσικής καταστροφής. Πώς θα 
εξακριβώνεται ότι η ζημία οφείλεται μόνο στην καταστροφή; Αποστείλατε όλα τα σχετικά 
έγγραφα και, ιδίως, οποιαδήποτε επίσημη έκθεση. 

Διευκρινίστε σαφώς τον τύπο της καλυπτόμενης ζημίας. Παραδείγματα: ζημία σε 
μηχανήματα και εξοπλισμό, ζημία σε κτήρια (να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για εμπορική ή 
για οικιακή χρήση), ζημία σε υποδομές, ζημία σε οχήματα (ταξινομημένα κινητά αγαθά), 
ζημία σε μη ταξινομημένα κινητά αγαθά (π.χ. έπιπλα), ζημία σε αποθέματα, ημιτελή και 
έτοιμα προϊόντα και εμπορεύματα, ζημία λόγω απώλειας εσόδων, ζημία λόγω αναστολής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας... 

Υπάρχουν τύποι ζημίας που αποκλείονται ρητώς; 

6.2. Μέθοδος υπολογισμού για τον καθορισμό της ζημίας 

Αναφέρατε λεπτομερή μεθοδολογία για κάθε τύπο ζημίας.  

Παραδείγματα: 

− για ζημία σε μηχανήματα και εξοπλισμό: τροποποιημένη μέθοδος αξίας αγοράς 

                                                                                                                                                         
15  Π.χ. για ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα, εν απουσία ειδικής αιτιολογίας, η Επιτροπή δεν θα εγκρίνει 

προτάσεις για ενισχύσεις που πρόκειται να καταβληθούν πέραν της τετραετίας από την επέλευση του 
συμβάντος (σημείο V.B.1 των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον 
τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007–2013). 

16  Βλ. υποσημείωση 5. 
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− για ζημία σε αποθέματα, έτοιμα προϊόντα, κ.λπ.: βάσει λογιστικών εγγράφων που 
αποδεικνύουν την ύπαρξή τους κατά την χρονική στιγμή της ζημίας  

− για ζημία λόγω απώλειας εσόδων: μέσος όρος των αποτελεσμάτων προ τόκων και 
φόρων, απόσβεση και κόστος εργασίας, βάσει δηλώσεων εισοδήματος και 
πολλαπλασιαζόμενο επί τις ημέρες αναστολής της δραστηριότητας 

Αναφέρατε τρόπους εξακρίβωσης της ζημίας (ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, αυτοεκτίμηση 
της ζημίας μέχρι ορισμένου ποσού…) ανά μεμονωμένο δικαιούχο. 

Η απόσβεση υλικών αγαθών λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της ζημίας και του 
επιλέξιμου κόστους; 

Σε περίπτωση που η ζημία δεν μπορεί να αποκατασταθεί, περιγράψτε τους όρους υπό τους 
οποίους το καθεστώς θα καλύψει την αντικατάσταση (αγορά νέου εξοπλισμού ή κατασκευή 
νέας υποδομής και νέων κτηρίων…). 

Υπάρχουν περιοριστικοί όροι (π.χ. ελάχιστο ή μέγιστο ποσό ζημίας, μόνον ένας τύπος ζημίας 
που επιτρέπεται να καλύπτεται ανά δικαιούχο, ειδικός συνδυασμός ορισμένων τύπων ζημίας 
που δεν επιτρέπεται …); 

Πώς θα αποκλείεται η υπεραντιστάθμιση; Εξηγείστε λεπτομερώς τον μηχανισμό που 
διασφαλίζει ότι δεν καλύπτεται πάνω από το 100% της ζημίας που προκαλείται άμεσα από 
την καταστροφή (π.χ. αφαίρεση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων).  

7. Μορφή και ποσό της ενίσχυσης 
Αναφέρατε υπό ποια μορφή θα διατεθεί η ενίσχυση στον δικαιούχο. Παραδείγματα: άμεση 
επιχορήγηση, μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, δάνειο με ευνοϊκούς όρους (περιλαμβανομένων 
λεπτομερειών για τον τρόπο εξασφάλισης του δανείου), επιδότηση επιτοκίου, ευνοϊκή 
φορολογική ρύθμιση (διευκρινίστε: φορολογική απαλλαγή, μείωση φορολογητέας βάσης, 
μείωση φορολογικού συντελεστή, αναβολή της πληρωμής φόρου, άλλο), μείωση εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (ή αποδοχή καθυστερημένων πληρωμών τέτοιων εισφορών), 
διαγραφή χρέους, εγγύηση (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων στοιχείων για το δάνειο ή την 
άλλου είδους χρηματοπιστωτική πράξη που καλύπτεται από την εγγύηση, την απαιτούμενη 
ασφάλεια και τα οποιαδήποτε ασφάλιστρα που είναι πληρωτέα). 

Σε περίπτωση μη διαφανών τύπων ενίσχυσης (εκτός των έμμεσων επιχορηγήσεων), 
αναφέρατε τρόπους υπολογισμού του καθαρού ισοδύναμου επιχορήγησης (ΑΙΕ). 

Για κάθε μέτρο ενίσχυσης, καλείστε να παραθέσετε ακριβή περιγραφή των κανόνων και των 
προϋποθέσεων εφαρμογής που το διέπουν, όπως είναι, ιδίως, η ένταση της ενίσχυσης, η 
φορολογική της μεταχείριση και το κατά πόσον η ενίσχυση χορηγείται αυτομάτως αφ’ ης 
στιγμής πληρούνται ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια (εάν ισχύει αυτό, αναφέρατε τα 
κριτήρια) ή το κατά πόσον οι χορηγούσες αρχές διαθέτουν κάποια διακριτική ευχέρεια. 

Το καθεστώς επιτρέπει την επιλογή ή/και τον συνδυασμό διαφορετικών μορφών ενίσχυσης 
(βάσει ορισμένων κριτηρίων ή όχι); Εξηγείστε. 

Το καθεστώς ορίζει το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο; 

8. Ένταση της ενίσχυσης και σώρευση 
Η ένταση της ενίσχυσης εκφράζεται ως ποσοστό (ύψος της ενίσχυσης διαιρούμενο δια των 
επιλέξιμων δαπανών). Εξηγείστε πιθανές διαφοροποιήσεις των εντάσεων της ενίσχυσης (π.χ. 
για ασφαλισμένη και μη ασφαλισμένη ιδιοκτησία, για διαφορετικούς τύπους επιλέξιμων 
δαπανών, για διαφορετικές μορφές ενίσχυσης, για διαφορετικούς τύπους ζημίας, για 
διαφορετικούς τύπους δικαιούχων, κ.λπ.). 
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Υπάρχει η δυνατότητα σώρευσης της ενίσχυσης με ενισχύσεις από άλλα τοπικά, 
περιφερειακά, εθνικά ή κοινοτικά καθεστώτα για την κάλυψη των ίδιων επιλέξιμων δαπανών 
για τον ίδιο στόχο/διαφορετικούς στόχους; Με στήριξη ήσσονος σημασίας (de minimis); Με 
ασφαλιστικές αποζημιώσεις; Με κονδύλια από άλλες πηγές; 

Καλείστε να παράσχετε σαφή εξήγηση σχετικά με την πιθανή σώρευση ενίσχυσης που θα 
χορηγηθεί βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος με άλλη ενίσχυση ή αποζημίωση από 
άλλες πηγές. 

Η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται στο επίπεδο του μεμονωμένου δικαιούχου. Η 
συνολική αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης που χορηγείται βάσει του 
καθεστώτος, ασφαλιστικών αποζημιώσεων και άλλης στήριξης, δύναται να μην υπερβαίνει το 
100% του κόστους της ζημίας που προκάλεσε η φυσική καταστροφή. 

9. Χορηγούσα αρχή και διαχείριση του καθεστώτος 
Αναφέρατε τη χορηγούσα αρχή (που δύναται να είναι διαφορετική ανάλογα με τη μορφή της 
ενίσχυσης). 

Αναφέρατε τα επίπεδα/αρχές που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του καθεστώτος.  

Υπάρχουν ειδικοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί για τη διαχείριση του καθεστώτος (π.χ. 
περιφερειακές επιτροπές, κ.λπ.); Εάν ναι, καλείστε να εξηγείστε τη σύνθεση, την αποστολή, 
τις αρμοδιότητές τους, κ.λπ. 

Εξηγείστε τις βασικές απαιτήσεις για την υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση. 

Ποια αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλουν οι δικαιούχοι (τιμολόγια, εκθέσεις 
επιθεώρησης κτηρίων, δελτία παραγγελίας υλικών κ.λπ.); Ποιος θα συγκεντρώσει και θα 
αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία (ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες,, ειδικές επιτροπές, 
αυτοεκτίμηση της ζημίας έως ένα ορισμένο κατώτατο όριο…);   

Αναφέρατε ποια αρχή είναι αρμόδια για τις πληρωμές. Εάν είναι περισσότερες από μία, 
εξηγείστε τη συνάρθρωσή τους και ιδίως τον τρόπο με τον οποίον διασφαλίζεται ότι όλες οι 
πληρωμές προσδιορίζονται και η σώρευση δεν οδηγεί σε υπεραντιστάθμιση. 

10. Εκ των υστέρων υποβολή εκθέσεων σχετικών με το συμβάν 
Προσδιορίστε τους τρόπους με τους οποίους το κράτος μέλος διαβιβάζει εκ των υστέρων 
πληροφορίες στην Επιτροπή μετά την επέλευση συγκεκριμένης φυσικής καταστροφής και 
υποβάλατε το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για την υποβολή εκθέσεων (π.χ. πραγματικά 
στοιχεία για τη συγκεκριμένη καταστροφή· πιο διεξοδικές πληροφορίες για τους δικαιούχους, 
το επίπεδο της ζημίας και τις σχεδιαζόμενες ενισχύσεις). 

*** 

ΜΕΡΟΣ III – Εκ των υστέρων υποβολή εκθέσεων σχετικών με το συμβάν για την 
παρακολούθηση χορηγηθείσας ενίσχυσης βάσει εκ των προτέρων καθεστώτος  

Το παρόν μέρος του καταλόγου σημείων ελέγχου αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να 
υποβάλλονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο εκ των υστέρων υποβολής εκθέσεων σχετικών με 
το συμβάν για ενισχύσεις για συγκεκριμένη φυσική καταστροφή που χορηγήθηκαν βάσει 
υφιστάμενου εκ των προτέρων καθεστώτος17. Τα κράτη μέλη καλούνται να διατυπώσουν 

                                                 
17  Οι συγκεκριμένες διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων είναι ξεχωριστές από τις γενικές υποχρεώσεις 

υποβολής εκθέσεων που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. No 794/2004 της Επιτροπής, καθώς 
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επιχειρήματα τα οποία να καταδεικνύουν ότι το συμβάν συνάδει με την τυπολογία της 
καταστροφής που έχει εγκριθεί βάσει του εκ των προτέρων καθεστώτος. 

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί νόμιμα και να εκταμιευθεί άμεσα, εφόσον η Επιτροπή έχει 
ήδη εγκρίνει το μέτρο κατά την έγκριση του εκ των προτέρων καθεστώτος. Εάν από την 
υποβληθείσα έκθεση (τόσο βάσει του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος καταλόγου σημείων ελέγχου 
όσο και βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, παράρτημα 3), ή από 
άλλες πηγές πληροφόρησης προκύψει ότι οι όροι του εκ των προτέρων καθεστώτος δεν έχουν 
τηρηθεί και ότι η ενίσχυση έχει παρανόμως χορηγηθεί, η Επιτροπή θα εξετάσει αμελλητί τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες, με σκοπό πιθανή ανάκτηση σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 16 
του διαδικαστικού κανονισμού18.  

1. Πραγματικά στοιχεία 
1.1. Τύπος συμβάντος 

Καλείστε να περιγράψτε σαφώς  τη συγκεκριμένη φυσική καταστροφή. Εάν υπάρχει σειρά 
συμβάντων, εξηγείστε σαφώς τη σχέση μεταξύ τους (π.χ. άκρως έντονες βροχοπτώσεις, που 
οδηγούν σε υψηλή στάθμη νερού ποταμών, σε πλημμύρες, σε κατολισθήσεις κ.λπ.). 

Πότε επήλθε η καταστροφή; 

1.2. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος 

Καλείστε να ορίσετε σαφώς το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος (εθνικό, 
περιφερειακό). Πώς και σε ποια βάση ορίστηκε το συγκεκριμένο γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής; 

Καλείστε να υποβάλετε λεπτομερή κατάλογο των περιφερειών ή δήμων που έχουν πληγεί, 
χρησιμοποιώντας πιθανόν την ίδια κατάταξη των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων 
(επίπεδα NUTS 2 NUTS 3).  

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα είναι χρήσιμες: πληθυσμός που έχει πληγεί (επίσης ως 
ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της πληγείσας χώρας/περιοχής), οικονομική βαρύτητα 
της/των περιφέρειας/περιφερειών που έχουν πληγεί για το εθνικό ΑΕΠ, χάρτες στους οποίους 
προσδιορίζονται επακριβώς οι πληγείσες περιφέρειες. 

Πρόκειται για διασυνοριακή καταστροφή (έχει δηλωθεί ως φυσική καταστροφή και από 
γειτονικές χώρες); 

1.3. Επίπεδο της ζημίας 

Αναφέρατε το επίπεδο της ζημίας που προκάλεσε η φυσική καταστροφή. Πώς και σε ποια 
βάση ορίστηκε αυτό το επίπεδο; 

2. Νομική βάση 
Αναφέρατε εάν έχει εγκριθεί οποιαδήποτε επιπρόσθετη νομική βάση επιπλέον των νομικών 
βάσεων που υποβλήθηκαν από κοινού με την κοινοποίηση του εκ των προτέρων καθεστώτος. 
Εξηγείστε συναρθρώσεις/διαφορές με το εκ των προτέρων καθεστώτος. 

3. Δικαιούχοι 
Αναφέρατε εάν έχουν προστεθεί ή τροποποιηθεί όροι σχετικά με τους δικαιούχους σε 
σύγκριση με εκείνους που αναφέρονται στην κοινοποίηση του εκ των προτέρων καθεστώτος. 
                                                                                                                                                         

εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό (δηλαδή τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το εκ των προτέρων 
καθεστώς έναντι της υποβολής ετήσιων εκθέσεων σχετικών με τις δαπάνες). 

18  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 83, 27.3.1999, σ. 1). 
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Υποβάλατε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό κάθε τύπου δικαιούχων και ανά πληγείσα 
περιφέρεια (π.χ. στην περιφέρεια Α: 10 μεγάλες επιχειρήσεις, 15 ΜΜΕ και 20 πολύ μικρές 
επιχειρήσεις), ή εξαντλητικό κατάλογο των δικαιούχων στους οποίους χορηγήθηκαν οι 
ενισχύσεις. 

4. Διάρκεια  
Μέχρι πότε οι δικαιούχοι δύνανται να αιτηθούν αποζημίωση για τη ζημία που προκάλεσε η 
συγκεκριμένη φυσική καταστροφή; 

Μέχρι πότε οι δικαιούχοι δύνανται να εισπράξουν τις ενισχύσεις που χορηγούνται ως 
αποζημίωση για τη ζημία που προκάλεσε η συγκεκριμένη καταστροφή; 

Εάν η καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε δόσεις, υποβάλλετε χρονοδιάγραμμα 
και προϋπολογισμό ανά δόση. 

5. Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση 
Αναφέρατε σαφώς τον συνολικό προϋπολογισμό που διατίθεται για την αποζημίωση της 
ζημίας που οφείλεται στη συγκεκριμένη φυσική καταστροφή (θεομηνία) η οποία καλύπτεται 
από την υποβληθείσα έκθεση. 

*** 


