
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ 

ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014   

 

Παρακάτω παρατίθεται το κείμενο του email που απεστάλει από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 

σχετικά με την Ιδιωτική συμμετοχή των Πράξεων που ενισχύονται με το Άρθρο 14 του Καν. 

Ε.Ε. 651/2014. Τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο κείμενο έχουν ήδη αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα μας    

«Αναφορικά με τις ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται με το Άρθρο 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014  

και έχοντας υπόψη : 

 

1. Την ΥΑ 355/17-1-19  Άρθρο 4 παρ. 5  και 7 περί  «Ιδιωτικής συμμετοχής». 

2. Το αριθ.  45329/23-4-19  Έγγραφο της ΕΥΚΕ παρ. 2  

3. Τις διευκρινίσεις της ΕΥΚΕ σχετικά με τα δάνεια αναφορικά με το  αριθ. 45329/23-4-

19  έγγραφό της που σας απεστάλησαν με το από 29/5/19 ηλ. μήνυμα της Υπηρεσίας μας 

Σας πληροφορούμε για τα ακόλουθα :   

 

Σύμφωνα με την ΥΑ 355/17-1-19  Άρθρο 4 παρ. 5  : «Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται 

μέσω του άρθρου 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του 

δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται  σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων 

δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα 

μέσω εγκεκριμένου τραπεζικού δανεισμού ( η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της 

έκδοσης της απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης» …….  

 

Κατόπιν των παραπάνω το αναγραφόμενο ποσό της  προέγκρισης ή πρόθεσης χορήγησης 

δανείου ( εξωτ. χρηματοδότηση – εγκεκριμένος τραπεζικός δανεισμός,  σύμφωνα με την 

Υ.Α. 355/17-1-19  Άρθρο 4 παρ. 5   ) ή ακόμη και η έγκριση δανείου με την αίρεση ότι θα 

χορηγηθεί μόνο εάν η επενδυτική πρόταση ενταχθεί στην δράση  ,  λογίζονται εν 

προκειμένω  ως  ίδια κεφάλαια στα πλαίσια της διασφάλισης  της  ιδιωτικής συμμετοχής 

και  συνεπώς προσμετρούνται στη κάλυψη του ως άνω 25% καθ όμοιο τρόπο με τους ιδίους 

πόρους (τραπεζικές καταθέσεις).   

Με το δεδομένο ότι η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής με Υπεύθυνη Δήλωση είναι μεν 

αποδεκτή σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 5 , αλλά δεν βαθμολογείται (ΥΑ 

355/17-1-19  Άρθρο 4 παρ.  7)  , οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι  η προέγκριση ή 

πρόθεση χορήγησης δανείου ή και η έγκριση δανείου με την παραπάνω αίρεση  πρέπει να 

συνυπολογίζονται στο  βαθμολογούμενο κριτήριο του ποσοστού  ιδίων κεφαλαίων  επί της 

ιδιωτικής συμμετοχής στα πλαίσια της πρόσκλησης κάθε Ο.Τ.Δ. σε συμφωνία με την 

παραπάνω Υ.Α. , το σχετικό έγγραφο της ΕΥΚΕ και τις σχετικές της διευκρινήσεις.» 

 



 


