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Α.Π.: 13/12-01/18674/1345

Κοινής

Υπουργικής

Απόφασης

µε

Α.Π.

13/12-

01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του
Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού
Επιθεωρητή»”

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) όπως
ισχύει.
2. Tο Π∆ 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
(ΦΕΚ Α΄221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το άρθρο 4 του Π.∆.85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων,
µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

Σελίδα 1 από 37

4. Το Π∆ 118/2013 «Τροποποίηση του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και
µετονοµασία

των

Υπουργείων

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδοµών,

Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α΄152).
5. Το

Π∆

119/2013

«∆ιορισµός

Αντιπροέδρου

της

Κυβέρνησης,

Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄153).
6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού.
7. Το Π.∆. 381/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄168), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆.
191/96 (ΦΕΚ Α΄154).
8.

Το Π.∆. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄19).

9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 για
την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας
(de minimis aid).
10. Το Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
11. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/27-032008 (ΦΕΚ Β΄540), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
12. Την ΚΥΑ µε αριθµό 25253/2235/7-4-2008 (ΦΕΚ Β΄603) «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
118267/14-12-2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β΄1595), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως
ισχύει κάθε φορά».
13. Τη µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI
2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. C/2012/9763/18-122012 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
14. Την υπ’αριθµ. ∆13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β΄1540) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση
και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς
της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς
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αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Α.Π. 7718/293/23.04.2010 (ΦΕΚ
Β΄525) όµοια απόφαση
15. Το άρθρο 1 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α΄51) «Κύρωση της από 18 ∆εκεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική
ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις».
16. Την υπ’ αριθµόν 23049/οικ.6.5910 Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου

∆υναµικού»

στην

«Ειδική

Υπηρεσία

Συντονισµού

και

Εφαρµογής ∆ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της
Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)», (ΦΕΚ Β’ 1949).
17. Το Π.∆. 72/2010 (ΦΕΚ Α΄132 ) «Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δοµή και
στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)».
18. Το Π.∆. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄177), «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
19. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄237 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις».
20. Το

Ν.

4178/2013

(ΦΕΚ

Α΄174)

«Αντιµετώπιση

της

Αυθαίρετης

∆όµησης

–

Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 (ΦΕΚ Β΄2406) «Εκπαίδευση και Εξεταστική
διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών».
22. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

και

Κλιµατικής

Αλλαγής,

µε

Α.Π.

13/12-

01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του
Προγράµµατος

«Ενίσχυση

∆ικαιούχων

για

την

απόκτηση

της

ιδιότητας

του

Ενεργειακού Επιθεωρητή»”.
23. Τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση
της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της
παρούσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την τροποποίηση της µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/20.09.2013 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης “Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος
«Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»”,
ως ακολούθως:
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Α. Η Παράγραφος 1 «Θεµατικές Προτεραιότητες, Στόχοι, ∆είκτες», υποπαράγραφος 1.2,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.2 Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους
του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών
παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:
(α) Ειδικοί Στόχοι
Ανάπτυξη ολοκληρωµένου πλαισίου Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για
τους εργαζόµενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούµενους για τη βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ
και την αύξηση της συµµετοχής σε ενέργειες κατάρτισης.

(β) ∆είκτες Παρακολούθησης
Πίνακας 1
ΚΩ∆.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθµός εργαζοµένων (εκτός των δηµοσίων υπαλλήλων και
Αριθµός

των εκπαιδευτικών) και αυτοαπασχολούµενων που

5008

συµµετέχουν σε ενέργειες κατάρτισης

Πίνακας 2
ΚΩ∆.

5014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθµός εργαζοµένων/ αυτοαπασχολουµένων που συµµετέχουν
σε ενέργειες κατάρτισης και λαµβάνουν πιστοποίηση

Αριθµός

Αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της
ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή κτηρίων, συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού,
µέσω

καταβολής

προκαθορισµένου

ποσού

ενίσχυσης

ανά

κατηγορία

Ενεργειακού

Επιθεωρητή.
Το είδος της ενίσχυσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι τριών κατηγοριών:
− Κατηγορία 1. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων: ποσό ενίσχυσης ύψους
τετρακοσίων (400) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 60 ωρών).
− Κατηγορία 2. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων θέρµανσης: ποσό
ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών).
− Κατηγορία 3. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων κλιµατισµού: ποσό
ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών).
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Το ποσό της ενίσχυσης για τους εν δυνάµει Ενεργειακούς Επιθεωρητές δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερό από τετρακόσια (400) ευρώ ανεξάρτητα από το
κόστος της κατάρτισης που αυτοί καταβάλλουν.
∆ικαιούχος του Προγράµµατος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.∆. 100/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) και το άρθρο 52 του
Ν.4178/2013 (174 Α’), και απευθύνεται σε ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες,
µέλη

του

Τεχνικού

Επιµελητηρίου

Ελλάδας

(ΤΕΕ)

ή

Πτυχιούχους

Μηχανικούς

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν παρακολουθήσει εξειδικευµένο (αναγνωρισµένο)
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 192/2011 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406
Β’) όπως ισχύει.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα - υποψήφιοι
Ενεργειακοί

Επιθεωρητές,

οι

οποίοι

εφεξής

καλούνται

∆ικαιούχοι

του

Προγράµµατος.

Επιπλέον κριτήρια για την ανάδειξη των δικαιούχων της ενίσχυσης είναι:
α) Εισοδηµατικά: µε βάση το δηλωθέν εισόδηµα του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του
οικονοµικού έτους 2013. Ως δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται το «συνολικό δηλωθέν» του
τµήµατος Γ «Εκκαθάριση Φ.Ε.» του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογίας
εισοδήµατος.
Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης του απαιτούµενου εκκαθαριστικού σηµειώµατος του
οικονοµικού έτους 2013, ο δικαιούχος µπορεί να καταθέσει Υπεύθυνη ∆ήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, όπου θα
δηλώνεται το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα από το Έντυπο Ε1 «∆ήλωση Φορολογίας
Εισοδήµατος». Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να καταθέσει το εκκαθαριστικό
σηµείωµα όταν αυτό εκδοθεί και πριν την καταβολή της ενίσχυσης. Σε περίπτωση
αναντιστοιχίας των στοιχείων, τότε γίνεται επαναξιολόγηση της σειράς κατάταξης.

β) Ηλικιακά: µε βάση τα έτη από την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου ή του διπλώµατος.
γ) Γεωγραφικά: µε βάση την Περιφέρεια της δηλωθείσας επαγγελµατικής έδρας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα όρια σώρευσης σύµφωνα µε τον κανονισµό
De minimis (1998/2006), όπως κάθε φορά ισχύει.
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται µε αυστηρή σειρά κατάταξης, βάσει κατάλληλης
µοριοδότησης που προκύπτει από την αξιολόγηση των προαναφερθέντων κριτηρίων (α)
και (β).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού στο δικαιούχο είναι η επιτυχής
παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος που επέλεξε και η αντίστοιχη επιτυχής
απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή από την αρµόδια υπηρεσία του
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ΥΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 του Νόµου 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και
στο άρθρο 52 του Νόµου 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄174).
Σηµειώνεται ότι το Πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν ολοκληρώσει ή
πρόκειται να ολοκληρώσουν την εξειδικευµένη κατάρτιση για να αποκτήσουν την ιδιότητα
του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Αναλυτική περιγραφή των όρων και των προϋποθέσεων του Προγράµµατος
παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος που
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης.»

Β. Η Παράγραφος 4. «Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων», αντικαθίσταται ως εξής:

«4.1 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους,
από την

20 Σεπτεµβρίου 2013 (ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων)

έως την

31 Οκτωβρίου 2013 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων)

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν θα
γίνονται δεκτές.
Στην περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας
δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης, η ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων
δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο. Η ενηµέρωση των δυνητικών δικαιούχων
γίνεται µέσω της οικείας ιστοσελίδας www.ypeka.gr και www.buildingcert.gr.

4.2 Η υποβολή της αίτηση για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά,

µέσω

της

υφιστάµενης

ηλεκτρονικής

πλατφόρµας

του

Μητρώου

Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Συγκεκριµένα, ο δυνητικά δικαιούχος (υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής), αφού έχει
υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στα µητρώα των Μόνιµων Ενεργειακών Επιθεωρητών, έχει
τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση για συγκεκριµένη/ες Κατηγορία/ες ενίσχυσης, µε
χρήση των κωδικών που του έχουν χορηγηθεί για τη χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας του Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Κατά
την υποβολή των αιτήσεων συµπληρώνονται τα παρακάτω πεδία:
− δηλωθέν εισόδηµα, βάσει του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού
έτους 2013,
− έτος κτήσεως πτυχίου ή διπλώµατος και
− διεθνή αριθµό τραπεζικού λογαριασµού (IBAN) για την καταβολή του ποσού της
ενίσχυσης,
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Επιπλέον της δήλωσης των παραπάνω στοιχείων, ο αιτών καλείται να προσκοµίσει σε
ηλεκτρονική µορφή (σκαναρισµένη µορφή σε αρχείο εικόνας ή pdf) σε κατάλληλο σηµείο
στη φόρµα της αίτησης, µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, τα
επιπλέον δικαιολογητικά.
− αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού έτους 2013,
− υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε επικύρωση του γνησίου
της υπογραφής, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα
στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του, (υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι).
− δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε
ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, µε επικύρωση του
γνησίου της υπογραφής (υπόδειγµα ∆ήλωσης παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ).
Τα πρωτότυπα των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στον ΕΦ∆
πριν από την καταβολή της ενίσχυσης.
Στην τελική φάση του Προγράµµατος και πριν την καταβολή της ενίσχυσης στους
τελικούς δικαιούχους, ο Ε.Φ.∆. τους καλεί, µέσω της οικείας ιστοσελίδας, να επισκεφτούν
την ηλεκτρονική πλατφόρµα και να εισάγουν τα στοιχεία κόστους της κατάρτισης τους
(συνολικό κόστος, φορολογικό στοιχείο πληρωµής).

Γ. Η παράγραφος 7.1 του άρθρου 7. «Επικοινωνία - Πληροφόρηση» αντικαθίσταται ως
εξής:
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων και άλλες
διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην επίσηµη διαδικτυακή πύλη του Μητρώου
Ενεργειακών Επιθεωρητών www.buildingcert.gr, καθώς επίσης και από τον Ενδιάµεσο
Φορέα ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος στο τηλέφωνο 210-6969865 (10:00 - 14:00) ή
αποστέλλοντας µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eysed@eka.ypeka.gr.
Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος, δύναται να
παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες προς τους δικαιούχους σχετικά µε την αντιµετώπιση
ειδικών θεµάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του Προγράµµατος. Οι
διευκρινιστικές αυτές οδηγίες θα αναρτούνται µε τη µορφή Συχνών Ερωτήσεων, είτε
Ανακοινώσεων στην επίσηµη διαδικτυακή πύλη του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
www.buildingcert.gr

2. Επί του συνόλου του κείµενου της Α.Π. 13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή
πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για
την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»”, όπου αναφέρεται η φράση
«τελευταίο οικονοµικό έτος» αυτή αντικαθίσταται στο εξής από την φράση «οικονοµικό
έτος 2013».
3.

Κατά

τα

λοιπά

ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. 13/1201/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς ∆ικαιούχους στο Πλαίσιο του
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Προγράµµατος «Ενίσχυση ∆ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού
Επιθεωρητή»”.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνηµµένα:
1. Οδηγός Εφαρµογής του Προγράµµατος

Εσωτερική διανοµή:
•

Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

•

Γραφείο Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

•

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

•

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.

•

ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ

Κοινοποίηση:
•

Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

•

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

•

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού», Κοραή 4, 105 64, Αθήνα.

•

Ειδική Υπηρεσία Θεσµικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63, Αθήνα.
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•

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
(ΕΥΣ), Νίκης 10, Αθήνα.

•

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή, 105 64,
Αθήνα.

•

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

(ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

Αθήνα, Οκτώβριος 2013
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ΟΡΟΙ
Για τους σκοπούς του Οδηγού οι χρησιµοποιούµενοι όροι έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ

Πρόγραµµα «Ενίσχυση
δικαιούχων για την απόκτηση
της ιδιότητας του Ενεργειακού
Επιθεωρητή»

Πρόγραµµα για την ενίσχυση δικαιούχων για την
απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή
κτηρίων και συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Π.∆.
100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων
και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων
κλιµατισµού» (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

∆ικαιούχος

∆ικαιούχος του Προγράµµατος είναι κάθε φυσικό
πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου
2 του άρθρου 3 του Π.∆. 100/2010, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ∆ράσεων
στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου, και
της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ) ΥΠΕΚΑ

Φορέας Λειτουργίας του
Προγράµµατος

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ε.Π.ΑΝ.Α.∆

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»

ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς
της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου, και της Κλιµατικής Αλλαγής

Ε.Γ.Ε.Π.Ε.

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας

Ε.Ε.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ε.Κ.Τ.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ε.Φ.∆.

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης

Ε.Π.

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Περιγραφή – Προϋπολογισµός – ∆ιάρκεια Προγράµµατος

1.1 Σκοπιµότητα
Στο

πλαίσιο

εφαρµογής

του

θεσµικού

πλαισίου

αναφορικά

µε

τις

ενεργειακές

επιθεωρήσεις στον κτηριακό τοµέα, κατ΄ εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ
για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στην Ελληνική
νοµοθεσία µέσω του Νόµου υπ’ αριθµ. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση

µε

την

Οδηγία

2010/31/ΕΕ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 42/19-02-2013), και λαµβάνοντας υπόψη την
ανάγκη άµεσης δηµιουργίας µίας κρίσιµης µάζας Ενεργειακών Επιθεωρητών, η Ειδική
Υπηρεσία Σχεδιασµού και Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού
Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ), σε συνεργασία µε την Ειδική
Γραµµατεία

Επιθεώρησης

Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας

(Ε.Γ.Ε.Π.Ε.),

προκηρύσσει

πρόγραµµα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού
Επιθεωρητή κτηρίων και συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού σε εφαρµογή του
άρθρου

9

του

Π∆

100/2010

«Ενεργειακοί

Επιθεωρητές

κτηρίων,

λεβήτων

και

εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Στόχοι του Προγράµµατος είναι:
α. Η δηµιουργία µίας κρίσιµης µάζας Ενεργειακών Επιθεωρητών για την εφαρµογή του
θεσµικού πλαισίου σχετικά µε την ενεργειακή επιθεώρηση των κτηρίων.
β. η αναβάθµιση του ρόλου των ενεργειακών επιθεωρητών και κατ’ επέκταση, του θεσµού
της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.
γ. Η ενίσχυση των νέων και οικονοµικά ασθενέστερων µηχανικών, παρέχοντάς τους
τη δυνατότητα να ενισχυθούν για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού
Επιθεωρητή.

Ο στόχος του Προγράµµατος συνάδει µε τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» Ε.Π.ΑΝ.Α.∆., καθώς µέσω της ενίσχυσης των
ενεργειακών επιθεωρητών προωθεί την αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των
µηχανικών,

προκειµένου

να

µπορέσουν

να

ανταποκριθούν
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στις

απαιτήσεις

του

υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια, ενώ
ταυτόχρονα προβλέπεται η στήριξη των νέων και οικονοµικά ασθενέστερων από αυτούς.
1.2 Σύντοµη περιγραφή - ∆ιάρκεια Προγράµµατος
Το Πρόγραµµα «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του
Ενεργειακού Επιθεωρητή» (εφεξής Πρόγραµµα), βασίζεται στο θεσµικό πλαίσιο που
έχει διαµορφωθεί για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων και συγκεκριµένα στις
απαιτήσεις του άρθρου 9 του Π.∆. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων
και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κυρίως µε το άρθρο 31 του Νόµου 4111/2013 (ΦΕΚΑ Α’ 18)
και µε το άρθρο 52 του Νόµου 4178/2013 (ΦΕΚ Α’ 174) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης
∆όµησης

–

Περιβαλλοντικό

Ισοζύγιο

και

άλλες

διατάξεις»,

µέσω

των

οποίων

προσδιορίζεται η διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της
ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή κτηρίων, συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού,
µέσω

καταβολής

προκαθορισµένου

ποσού

ενίσχυσης

ανά

κατηγορία

Ενεργειακού

Επιθεωρητή.
Το είδος της ενίσχυσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι τριών κατηγοριών:
− Κατηγορία 1. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων: ποσό ενίσχυσης ύψους
τετρακοσίων (400) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 60 ωρών).
− Κατηγορία 2. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων θέρµανσης: ποσό
ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών).
− Κατηγορία 3. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων κλιµατισµού: ποσό
ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ, (ελάχιστη εκπαίδευση 30 ωρών).

∆ικαιούχοι του Προγράµµατος είναι τα φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν
στο Πρόγραµµα µε την προϋπόθεση της πλήρωσης των κριτηρίων του Κεφαλαίου 2.

Η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραµµα περιλαµβάνει δύο φάσεις:
-Στην πρώτη φάση (Α΄ Φάση) της διαδικασίας, οι δυνητικά δικαιούχοι καταθέτουν αίτηση
στην υφιστάµενη ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ειδικής Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

www.buildingcert.gr,

όπου

ελέγχονται

οι

τυπικές

προϋποθέσεις

επιλεξιµότητας και εκδίδεται Πίνακας δυνητικών δικαιούχων (Παράγραφος 3.1).
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-Στη δεύτερη φάση (Β΄ Φάση), οι δυνητικά δικαιούχοι ενηµερώνονται για τον τελικό
Πίνακα

δικαιούχων

και

επιλαχόντων

και

καταβάλλεται

το

ποσό

της

ενίσχυσης

(Παράγραφος 4.4).
Σηµειώνεται ότι το πρόγραµµα αποτελεί κρατική ενίσχυση και υλοποιείται κατ’ εφαρµογή
του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1998/2006 για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis
aid), δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης, όπως εκάστοτε ισχύει. Για την εφαρµογή του
Κανονισµού, καθώς και για το σύστηµα ελέγχου σώρευσης ισχύουν τα αναγραφόµενα στο
Παράρτηµα ΙΙ. Η υποβολή αιτήσεων ορίζεται µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού του
Προγράµµατος ανά Περιφέρεια.
Η επιλεξιµότητα των δαπανών του Προγράµµατος λήγει στις 31.12.2015, σύµφωνα µε το
άρθρο 56 παρ. 1 του κανονισµού 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.

1.3 Συνολικός προϋπολογισµός Προγράµµατος και περιφερειακή κατανοµή
Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο

(ΕΚΤ))

µέσω

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

«Ανάπτυξη

Ανθρωπίνου

∆υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆.) και από Εθνική ∆ηµόσια χρηµατοδότηση. Η συνολική ∆ηµόσια
∆απάνη του Προγράµµατος ανέρχεται σε οχτώ εκατοµµύρια ευρώ (8.000.000 €). Στον
ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο συνολικός προϋπολογισµός ανά άξονα και θεµατική
προτεραιότητα.
Άξονας

Προϋπολογισµός (€)

Άξονας 4: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του
Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 8
περιφέρειες σύγκλισης.

3.500.000

Άξονας 5: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του
Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3
περιφέρειες σταδιακής εξόδου.

4.300.000

Άξονας 6: Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του
Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 2
περιφέρειες σταδιακής εισόδου.

200.000

8.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆ικαιούχοι – Κατηγορίες Ενίσχυσης

2.1. Κατηγορίες Ενίσχυσης Ενεργειακών Επιθεωρητών
Το είδος της ενίσχυσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι τριών κατηγοριών:
− Κατηγορία 1. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων (ελάχιστη υποχρεωτική
εκπαίδευση 60 ωρών): ποσό ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.
− Κατηγορία 2. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων θέρµανσης (ελάχιστη
υποχρεωτική εκπαίδευση 30 ωρών): ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ.
− Κατηγορία 3. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων κλιµατισµού (ελάχιστη
υποχρεωτική εκπαίδευση 30 ωρών): ποσό ενίσχυσης ύψους διακοσίων (200) ευρώ.

Το ποσό της ενίσχυσης για τους εν δυνάµει Ενεργειακούς Επιθεωρητές δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερό από τετρακόσια (400) ευρώ ανεξάρτητα από το
κόστος της κατάρτισης που αυτοί καταβάλλουν.

2.2 ∆ικαιούχοι
∆ικαιούχος του Προγράµµατος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Π.∆. 100/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄) και το άρθρο 52 του
Ν.4178/2013 (174 Α’), και απευθύνεται σε ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες,
µέλη

του

Τεχνικού

Επιµελητηρίου

Ελλάδας

(ΤΕΕ)

ή

Πτυχιούχους

Μηχανικούς

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν παρακολουθήσει εξειδικευµένο (αναγνωρισµένο)
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 192/2011 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406
Β’) όπως ισχύει.
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2.3. Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν µόνο φυσικά πρόσωπα - υποψήφιοι
Ενεργειακοί

Επιθεωρητές,

οι

οποίοι

εφεξής

καλούνται

∆ικαιούχοι

του

Προγράµµατος.
Επιπλέον κριτήρια για την ανάδειξη των δικαιούχων της ενίσχυσης είναι:
α) Εισοδηµατικά: µε βάση το δηλωθέν εισόδηµα, του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του
οικονοµικού έτους.2013. Ως δηλωθέν εισόδηµα λαµβάνεται το «συνολικό δηλωθέν
εισόδηµα» του τµήµατος Γ «Εκκαθάριση

Φ.Ε.» του εκκαθαριστικού σηµειώµατος

φορολογίας εισοδήµατος.
Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης του απαιτούµενου εκκαθαριστικού σηµειώµατος του
οικονοµικού έτους 2013, ο δικαιούχος µπορεί να καταθέσει Υπεύθυνη ∆ήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, όπου θα
δηλώνεται το συνολικό δηλωθέν εισόδηµα από το Έντυπο Ε1 «∆ήλωση Φορολογίας
Εισοδήµατος». Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να καταθέσει το εκκαθαριστικό
σηµείωµα όταν αυτό εκδοθεί και πριν την καταβολή της ενίσχυσης. Σε περίπτωση
αναντιστοιχίας των στοιχείων, τότε γίνεται επαναξιολόγηση της σειράς κατάταξης.

β) Ηλικιακά: µε βάση τα έτη από την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου ή του διπλώµατος.
γ) Γεωγραφικά: µε βάση την Περιφέρεια της δηλωθείσας επαγγελµατικής έδρας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα όρια σώρευσης σύµφωνα µε τον κανονισµό
De minimis (1998/2006) (βλέπε και Παράρτηµα ΙΙ)
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται µε αυστηρή σειρά κατάταξης, βάσει κατάλληλης
µοριοδότησης που προκύπτει από την αξιολόγηση των προαναφερθέντων κριτηρίων (α)
και (β).
Επισηµαίνεται ότι από το πρόγραµµα µπορούν να ωφεληθούν όσοι ανήκουν στο
προσωρινό µητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί στις
αιτήσεις

των

µη

προσωρινών

Ενεργειακών

Επιθεωρητών,

καθώς

οι

προσωρινοί

Ενεργειακοί Επιθεωρητές παρουσιάζουν σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων
υποψήφιων

Ενεργειακών

Επιθεωρητών,

δεδοµένου

ότι

απολαµβάνουν

ήδη

του

δικαιώµατος εκπόνησης ενεργειακών επιθεωρήσεων, αποκτώντας ταυτόχρονα πρακτική
εµπειρία, πελατολόγιο και έσοδα από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού στο δικαιούχο είναι η επιτυχής
παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος που επέλεξε και η αντίστοιχη επιτυχής
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απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή από την αρµόδια υπηρεσία του
ΥΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 του Νόµου 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και
στο άρθρο 52 του Νόµου 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄174).

Σηµειώνεται ότι το Πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν ολοκληρώσει ή
πρόκειται να ολοκληρώσουν την εξειδικευµένη κατάρτιση για να αποκτήσουν την
ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Το Πρόγραµµα υλοποιείται σε κύκλους ανά συγκεκριµένα και τακτά χρονικά διαστήµατα,
κατά τους οποίους θα εκδίδονται Πίνακες τελικών δικαιούχων, καθώς επίσης και Πίνακες
επιλαχόντων ανά Περιφέρεια (Άξονα), ανάλογα µε τη µοριοδότηση βάσει συγκεκριµένων
κριτηρίων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.2. Οι επιλαχόντες κάθε κύκλου θα
περιλαµβάνονται αυτόµατα στον Πίνακα δυνητικών δικαιούχων του επόµενου κύκλου
ώστε να επαναξιολογηθούν.
Ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω αφορά στο σύνολο των αιτήσεων που θα
υποβληθούν στο πρόγραµµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Υλοποίηση Προγράµµατος

3.1 Τρόπος υποβολής αίτησης
Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ καλεί τους δυνητικά δικαιούχους, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
ένταξης, µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιοποιείται µέσω:


της

κεντρικής

ιστοσελίδας

του

Υπουργείου

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

και

Κλιµατικής Αλλαγής, Υ.Π.Ε.Κ.Α. (www.ypeka.gr)


της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου των Ενεργειακών Επιθεωρητών
(www.buildingcert.gr) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας, Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.



της

κεντρικής

ιστοσελίδας

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

«Ανάπτυξη

Ανθρώπινου ∆υναµικού» (www.epanad.gov.gr/


της κεντρικής ιστοσελίδας του ΕΣΠΑ 2007-2013 (http://www.espa.gr)

Η διάρκεια τόσο του πρώτου, όσο και των επόµενων κύκλων του Προγράµµατος θα
καθορίζεται στην προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Η αίτηση για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, µέσω της
υφιστάµενης ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και
σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία της πρόσκλησης. Συγκεκριµένα, ο δυνητικά
δικαιούχος (υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής), αφού έχει υποβάλλει αίτηση για
εγγραφή στα µητρώα των Μόνιµων Ενεργειακών Επιθεωρητών, έχει τη δυνατότητα να
υποβάλλει αίτηση για συγκεκριµένη/ες Κατηγορία/ες ενίσχυσης, µε χρήση των κωδικών
που του έχουν χορηγηθεί για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου των
Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr).

Η αίτηση για συµµετοχή στο Πρόγραµµα γίνεται µέσω ηλεκτρονικού αιτήµατος, σε
αντίστοιχο σηµείο της ηλεκτρονικής πλατφόρµας και συµπληρώνοντας τα παρακάτω
πεδία:
− δηλωθέν εισόδηµα, βάσει του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού
έτους 2013,
− έτος κτήσεως πτυχίου ή διπλώµατος και
− διεθνή αριθµό τραπεζικού λογαριασµού (IBAN) για την καταβολή του ποσού της
ενίσχυσης,
Επιπλέον της δήλωσης των παραπάνω στοιχείων, ο αιτών καλείται να προσκοµίσει σε
ηλεκτρονική µορφή (σκαναρισµένη µορφή σε αρχείο εικόνας ή pdf) σε κατάλληλο σηµείο
στη φόρµα της αίτησης, µέχρι και την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, τα
επιπλέον δικαιολογητικά.
− αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού έτους 2013,
− υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε επικύρωση του γνησίου
της υπογραφής, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα
στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του, (υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι).
− δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε
ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, µε επικύρωση του
γνησίου της υπογραφής (υπόδειγµα ∆ήλωσης παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ)
Τα πρωτότυπα των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στον ΕΦ∆
πριν από την καταβολή της ενίσχυσης.
Με την υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενηµερώνεται για την επιτυχή καταχώρηση της
αίτησής του και λαµβάνει ηλεκτρονικά µοναδικό αριθµό πρωτοκόλλου (id) της αίτησής
που δίνεται αυτόµατα από το σύστηµα.
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Ο αιτών έχει τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων της µίας κατηγορίας ενίσχυσης,
λαµβάνοντας υπόψη όµως ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) ευρώ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για ένταξη στο Πρόγραµµα, αποτελεί ο
πάροχος κατάρτισης να συµπεριλαµβάνεται στη λίστα των εγκεκριµένων παρόχων
κατάρτισης, όπως αυτή αναρτάται από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και
περιλαµβάνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
(www.buildingcert.gr).

3.2 Πίνακες δυνητικών ∆ικαιούχων
Με την ολοκλήρωση της περιόδου κατάθεσης αιτήσεων κάθε κύκλου, όπως αυτή έχει
καθοριστεί στις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκύπτουν Πίνακες
δυνητικών δικαιούχων και µέσω της επεξεργασίας τους προκύπτουν οι Πίνακες τελικών
δικαιούχων και επιλαχόντων.

Η

σειρά

κατάταξης,

ανά

Περιφέρεια

/

Άξονα,

προκύπτει

µε

βάση

τα

κριτήρια

µοριοδότησης, τα οποία είναι:
− τα εισοδήµατα του οικονοµικού έτους 2013,
− τα έτη εµπειρίας από την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου ή διπλώµατος,
− η κατοχή της ιδιότητας του προσωρινού Ενεργειακού Επιθεωρητή ή µη

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και οι οριστικοί πίνακες δυνητικών δικαιούχων ανά
Άξονα (συνολικά τρείς πίνακες), αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου
Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr)
στοιχεία:
− Ονοµατεπώνυµο δικαιούχου
− ΑΦΜ
− Αριθµό Μητρώου
− Κωδικός αριθµός (Id) αίτησης
− Κατηγορία/ες ενίσχυσης
− Συνολικό Ποσό Ενίσχυσης
− Περιφέρεια ∆ικαιούχου
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και

περιλαµβάνουν τα

ακόλουθα

− Πάροχος Κατάρτισης
− Ηµεροµηνία αίτησης
− Ηµεροµηνία λήξης ισχύος της αίτησης ενίσχυσης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης για την ενίσχυση
που τους αντιστοιχεί µέσω της ιστοσελίδας. Η αίτηση της ενίσχυσης του υποψήφιου
Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρεται σε συγκεκριµένη/ες Κατηγορία/ες που επιλέχθηκε
από το δικαιούχο, είναι καθορισµένου ποσού, φέρει µοναδικό κωδικό αριθµό και
αναγράφει το σύνολο των στοιχείων του δικαιούχου. Επίσης, στην αίτηση αναγράφεται η
ηµεροµηνία έκδοσης και η ηµεροµηνία λήξης της, ήτοι η ηµεροµηνία µέχρι την οποία ο
δικαιούχος οφείλει να έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Η
ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία
αίτησης του δικαιούχου στο Πρόγραµµα.

Το Πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε τη διάθεση του προβλεπόµενου ποσού ανά Άξονα.

3.3 Τρόπος πληρωµής της ενίσχυσης
Για την καταβολή του ποσού της ενίσχυσης διενεργείται έλεγχος των υποβληθέντων
στοιχείων και δικαιολογητικών, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Μητρώου
Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Ο έλεγχος διενεργείται ηλεκτρονικά και
αφορά στα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί από τους δυνητικά δικαιούχους, στα
δεδοµένα που καταχωρούνται από τους παρόχους κατάρτισης και στα στοιχεία που
τηρούνται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.). Μεταξύ των
στοιχείων που ελέγχονται είναι, το επικυρωµένο αντίγραφο του πτυχίου / διπλώµατος ή
πιστοποιητικού αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή
της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας, η Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης
που εκδίδεται από τους παρόχους κατάρτισης και το εκκαθαριστικό σηµείωµα του
δικαιούχου.
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας,
δίνεται έγκριση µεταφοράς του ποσού της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασµό του
δικαιούχου. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σταδιακά, µετά από κάθε κύκλο του
Προγράµµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά - Προετοιµασία - ∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης

4.1 Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά - Προετοιµασία
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυµεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα πρέπει αρχικά να
ελέγξει εάν είναι «επιλέξιµος δικαιούχος» βάσει του κεφαλαίου 2 και στη συνέχεια να
υποβάλλει αίτηση σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:
− αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού έτους 2013.
− υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 µε επικύρωση του γνησίου
της υπογραφής, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα
στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
− δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis όπως αυτός εκάστοτε ισχύει
και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, µε επικύρωση του
γνησίου της υπογραφής (υπόδειγµα ∆ήλωσης παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ).

4.2 Έλεγχος επιλεξιµότητας Αιτήσεων - Έκδοση Πίνακα ∆υνητικά ∆ικαιούχων
Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου του Προγράµµατος ο Ε.Φ.∆. σε συνεργασία µε την
Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, για τη διαπίστωση της τήρησης των
όρων

και

προϋποθέσεων

του

Προγράµµατος

και

δηµιουργεί

Πίνακες

δυνητικών

δικαιούχων. Η σειρά κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων εκδίδεται από τον Ε.Φ.∆. βάσει
των κριτηρίων του προγράµµατος και της ακόλουθης µοριοδότησης.

Εισοδηµατικά Κριτήρια
Ετήσιο Εισόδηµα

Μόρια

Ατοµικό*

Οικογενειακό

Α.Ε.≤8.000€

Ο.Ε.≤15.000

20

8.000< Α.Ε. ≤15.000

15.000< Ο.Ε. ≤30.000

15

Α.Ε. >15.000

Ο.Ε. >30.000

10
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* Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και τα στοιχεία του
αντίστοιχου εκκαθαριστικού σηµειώµατος

Ηλικιακά κριτήρια
Έτη κτήσεως πτυχίου

Μόρια

Ε.Κ.Π. ≤5

20

5< Ε.Κ.Π. ≤10

15

Ε.Κ.Π. >10

10

Εγγραφή στο Μητρώο προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών
Μόρια
Μη εγγραφή στο

10

Μητρώο προσωρινών
Ενεργειακών
Επιθεωρητών
Έγγραφή στο Μητρώο

0

προσωρινών
Ενεργειακών
Επιθεωρητών

Ο Ε.Φ.∆. µε βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων και τους ολοκληρωµένους
κύκλους το Προγράµµατος και µε βάση τα κριτήρια µοριοδότησης εκδίδει Πίνακα
κατάταξης δυνητικά δικαιούχων που περιέχει τα στοιχείων των δικαιούχων όπως αυτά
αναφέρονται στην παράγραφο 3.2. Ο Πίνακας περιέχει το σύνολο των επιλέξιµων
δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας της παραγράφου 2.3. ανά
Άξονα µέχρι την κάλυψη του προϋπολογισµού του Προγράµµατος.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας η κατάταξη γίνεται αρχικά µε βάση το δηλωθέν εισόδηµα των
δικαιούχων και µετά µε τα έτη εµπειρίας από την κτήση του πτυχίου/διπλώµατος.

Επιπλέον σηµειώνονται και οι επιλαχόντες σε αντίστοιχη σειρά κατάταξης.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους δυνητικά δικαιούχους δεν αποκτήσει την
ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, δεν δικαιούται πλέον της ενίσχυσης και το
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ποσό αυτό καταβάλλεται στον αµέσως επόµενο στη λίστα κατάταξης (πρώτο
επιλαχόντα).

Ο Πίνακας δυνητικών δικαιούχων εγκρίνεται µε υπογραφή του εκάστοτε αρµοδίως
εξουσιοδοτηµένου οργάνου και αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου
Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr), καθώς επίσης και στην επίσηµη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.(www.ypeka.gr).

4.4 Κατάταξη – Τελικός Πίνακας ∆ικαιούχων
Με

την

ολοκλήρωση

Παρακολούθησης
δραστηριότητας

και

της
την

κατάρτισης,
ολοκλήρωση

Ενεργειακού

Επιθεωρητή

την
της
µε

έκδοση
διαδικασίας
την

της

Βεβαίωσης

αναγγελίας

εγγραφή

στο

Επαρκούς

έναρξης

οικείο

της

Μητρώο

Ενεργειακών Επιθεωρητών, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)
αποστέλλει

«Έγκριση

Αναγγελίας

Έναρξης

∆ραστηριότητας»

του

Ενεργειακού

Επιθεωρητή.
Η προαναφερθείσα έγκριση αποστέλλεται αυτόµατα µε ηλεκτρονικό µήνυµα στον
εκάστοτε αιτούντα, ενώ αντίγραφό της θα αποστέλλεται και στον Ε.Φ.∆. ώστε να τηρείται
στο φάκελο του δικαιούχου.
Στη συνέχεια ο Ε.Φ.∆. ελέγχει τον Πίνακα των δυνητικά δικαιούχων και δηµιουργεί τον
Πίνακα των τελικών δικαιούχων της ενίσχυσης, τους οποίους καλεί (µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου) να επισκεφτούν την ηλεκτρονική πλατφόρµα και να εισάγουν τα στοιχεία
κόστους της κατάρτισης τους (συνολικό κόστος, φορολογικό στοιχείο πληρωµής). Ο
τελικός πίνακας εγκρίνεται µε υπογραφή του εκάστοτε αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου
οργάνου και αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών
Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr), καθώς επίσης και στην επίσηµη ιστοσελίδα του
Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.(www.ypeka.gr).
Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις των δικαιούχων που για κάποιους λόγους αδυνατούν να
προσκοµίσουν τα φορολογικά στοιχεία πληρωµής, αυτά θα αναζητηθούν από τους
αντίστοιχους συνεργαζόµενους παρόχους κατάρτισης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Καταβολή της ενίσχυσης

5.1 Εκταµίευση της ενίσχυσης
Μετά την ανάρτηση του Τελικού Πίνακα ∆ικαιούχων του Προγράµµατος, ο Ε.Φ.∆.
καταβάλει το ποσό της ενίσχυσης στους δικαιούχους. Σε περίπτωση αδυναµίας µεταφοράς
του ποσού λόγω πιθανού λάθους στην πληκτρολόγηση του διεθνή αριθµού τραπεζικού
λογαριασµού (IBAN), ο Ε.Φ.∆. υποχρεούται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική ενηµέρωση των
δικαιούχων.

5.2 Προθεσµίες – Ολοκλήρωση του προγράµµατος

∆ιάρκεια κύκλου Προγράµµατος:

Όπως

καθοριστεί

από

την

προκήρυξη

Ηµεροµηνία έναρξης Προγράµµατος:

Η ηµεροµηνία προκήρυξης

∆ιάρκεια Προγράµµατος:

Μέχρι την εξάντληση των πόρων ανά Άξονα

∆ιάρκεια Ισχύς της αίτησης:

Έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης.

Ηµεροµηνία Λήξης της
Επιλεξιµότητας ∆απανών:

31/12/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων – ∆ειγµατοληπτικοί Έλεγχοι - Κυρώσεις

6.1 Υποχρεώσεις ∆ικαιούχων
Ο ∆ικαιούχος του Προγράµµατος υποχρεούται:
•

να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό.

•

να τηρεί τους όρους που απορρέουν από το Π.∆. 100/2010 «Ενεργειακοί
Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων
κλιµατισµού» (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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•

να δεχθεί προγραµµατισµένους δειγµατοληπτικούς ή µη, επιτόπιους ή µη,
ελέγχους από τα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, µετά από πρότερη
συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας τα σχετικά ζητούµενα
στοιχεία.

6.2 Παρακολούθηση και Έλεγχος του Προγράµµατος
Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος ασκεί τις προβλεπόµενες από το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π του ΕΣΠΑ επαληθεύσεις στους δικαιούχους του
Προγράµµατος οποιαδήποτε χρονική στιγµή, προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των
όρων του Προγράµµατος.
Έλεγχοι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους σχετικούς κανονισµούς και το Ν. 3614/07,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», την Αρχή Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), την Αρχή
Πιστοποίησης, καθώς και τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της
παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών και της πραγµατοποίησης των
δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύµφωνα µε: τους όρους της εγκριτικής
απόφασης χρηµατοδότησης των πράξεων και της υπογραφείσας σύµβασης, καθώς και τη
συµµόρφωση των εµπλεκόµενων φορέων µε τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την
περίοδο υλοποίησης του προγράµµατος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριµένο Σύστηµα
∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και την µε αρ.
πρωτ.14053/ΕΥΣ 1749/08 (ΦΕΚ 540 Β/27−3−2008) Υπουργική απόφαση συστήµατος
διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι δικαιούχοι τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση
για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη, µε την επιφύλαξη των εθνικών
λογιστικών κανόνων.»

Ο Ε.Φ.∆. του Προγράµµατος µεριµνά για τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την
ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Προγράµµατος. Στο πλαίσιο
αυτό ο Ε.Φ.∆. αναπτύσσει µεθοδολογία για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων
δειγµατοληπτικών ελέγχων και µε βάση αυτή:
α) πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους στους φακέλους των δικαιούχων,
β) συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), η οποία
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της πραγµατοποιεί ελέγχους για την πιστοποίηση της
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ορθής λειτουργίας των παρόχων κατάρτισης σύµφωνα µε την 192/2011 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών" (ΦΕΚ
Β΄2406). Η πραγµατοποίηση των ελέγχων θα γίνει στη βάση σχετικής συµφωνίας
συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών.

Σηµειώνεται ότι ο Ε.Φ.∆. οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φακέλου έργου για διάστηµα
τριών (3) ετών µετά το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 20072013 που συγχρηµατοδοτούν το Πρόγραµµα και σε κάθε περίπτωση µέχρι το 2020. Ο
φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Προγράµµατος,
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 4.1.

6.3 Συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος
Σε περίπτωση που από την έναρξη ισχύος του άρθρου 52 του Νόµου 4178/2013 (ΦΕΚ Α’
174) και σε διάστηµα ενός έτους ο ασκών τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή
δεν υποβάλει Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης από το ΤΕΕ, τότε η καταβληθείσα
ενίσχυση θα πρέπει να επιστραφεί στον Ε.Φ.∆. ως αχρεωστήτως καταβληθείσα, σύµφωνα
µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες.
Η απόφαση ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείται και στον πάροχο κατάρτισης και σε
περίπτωση συνέργιας ακολουθούνται οι προβλεπόµενες κυρώσεις σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του
Προγράµµατος ή µετά την ολοκλήρωσή του και µετά την καταβολή της ενίσχυσης,
διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, µη
τήρηση των όρων επιλεξιµότητας του ∆ικαιούχου, κατάθεση µη ορθών παραστατικών, ή
µη ορθή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο Ε.Φ.∆. προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την ανάκληση της υπαγωγής του ∆ικαιούχου και τη συνακόλουθη ανάκτηση
της ενίσχυσης ή την αναπροσαρµογή αυτής.
Ειδικότερα σύµφωνα µε την υπ αριθµ 5058/ΕΥΘΥ138/5-2-2013 Τροποποίηση της υπ
αριθµ 14053/ΕΥΣ/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης (άρθρο 15),
στις περιπτώσεις πράξεων ενισχύσεων το προς ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως
καταβληθέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής του µέχρι την
ηµεροµηνία επιστροφής του ποσού στη ∆ΟΥ. Το επιτόκιο που εφαρµόζεται είναι το
επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ηµερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την Ελλάδα και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής

Σελίδα 28 από 37

Ένωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισµού (ΕΚ) 794/2004 της
Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Κύριοι εµπλεκόµενοι φορείς

Ενδιάµεσος Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος είναι η Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού & Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου
και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ) – Υ.Π.Ε.Κ.Α., σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν
3.23049/οικ.6.5910 Κοινής Υπουργικής Απόφαση «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης
για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στην
«Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ∆ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του
Φυσικού

Πλούτου

και

της

Κλιµατικής

Αλλαγής

(ΕΥΣΕ∆

ΕΝ/ΚΑ)»,

(ΦΕΚ

Β’

1949/12.08.2013), ο οποίος συντονίζει τους εµπλεκόµενους φορείς µε στόχο την
απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί την πορεία
του Προγράµµατος, σχεδιάζει και εκδίδει τις απαραίτητες οδηγίες – κατευθύνσεις προς
τους εµπλεκόµενους φορείς. Οι ανωτέρω οδηγίες εκδίδονται βάσει επιστολών, µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ανακοινώσεων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του
Υ.Π.Ε.Κ.Α., ανάλογα µε τη σπουδαιότητά τους, µε τις οποίες οι εµπλεκόµενοι στο
Πρόγραµµα φορείς οφείλουν να συµµορφώνονται. Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ παρέχει την
απαραίτητη

πληροφόρηση

προς

όλους

τους

φορείς

ενηµέρωσης

των

δυνητικών

δικαιούχων.
Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες προς την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. για τις
αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθήκες που θα απαιτηθούν να γίνουν στο υφιστάµενο
πληροφοριακό σύστηµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr).
Η ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ για να εκπληρώσει το ρόλο της µπορεί να ζητά ενηµέρωση από το Φορέα
Λειτουργίας και τους συνεργαζόµενους παρόχους κατάρτισης και να έχει πρόσβαση στο
Πληροφοριακό Σύστηµα που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση και παρακολούθηση του
Προγράµµατος.

Φορέας Λειτουργίας είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.).
Μεταξύ των δύο φορέων θα υπογραφεί σχετική προγραµµατική σύµβαση.
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∆ικαιούχοι
Κάθε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
Π.∆. 100/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και µε το άρθρο 52 του Νόµου 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174).
Πάροχοι Κατάρτισης
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
πιστοποιηµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ), µετά από την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε
σχετική ανοικτή πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ.192/2011 «Εκπαίδευση και
εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ Β΄2406). Κατάλογος µε τους
παρόχους

κατάρτισης

Ενεργειακών

Επιθεωρητών,

που

πληρούν

τους

όρους

και

προϋποθέσεις εκπαίδευσης για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή,
αναρτάται από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
∆ηµοσιότητα Προγράµµατος

8.1 Υποχρεώσεις Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης
Ο Ε.Φ.∆. οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δηµοσιότητας σύµφωνα µε το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι
διατάξεις του Κανονισµού 1828/2006 περί δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Πληροφόρηση
Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να ενηµερώνονται µέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (www.ypeka.gr), της επίσηµης διαδικτυακής πύλης του Μητρώου Ενεργειακών
Επιθεωρητών

www.buildingcert.gr,

καθώς

επίσης

και

από

τον

Ενδιάµεσο

Φορέα

∆ιαχείρισης του Προγράµµατος στο τηλέφωνο 210-6969865 (10:00-14:00) ή να
στέλνουν e-mail στη διεύθυνση: eysed@eka.ypeka.gr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ –
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ∆ράσεων στους τοµείς της Ενέργειας,
του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.

τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή µου είναι αληθή(4)

Ηµεροµηνία:

……….20……
Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
(DE MINIMIS)
Ο/Η

…………………………………………………………………………του

……………………..

µε

ΑΦΜ

…………………………………….. ∆ΟΥ ………………………………
δηλώνω ότι:
Α. (Συµπληρώνεται εναλλακτικά)
1. Η επιχείρηση1 ………………, την οποία νοµίµως εκπροσωπώ, συµπεριλαµβανοµένων και
των τυχόν συνδεδεµένων2 µε αυτήν επιχειρήσεων δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση
ή
2. Η επιχείρηση ………………, την οποία νοµίµως εκπροσωπώ, συµπεριλαµβανοµένων και
των τυχόν συνδεδεµένων2 µε αυτήν επιχειρήσεων, έχει λάβει κατά τα δύο προηγούµενα
έτη και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας:
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(αφορά την επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση
και τις τυχόν συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις)
ΑΡΙΘΜΟΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ &

ΕΓΚΡΙΘΕΝ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΦΑΣΗ

ΑΦΜ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΕΞΕΛΙΞΗΣ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ*

* Ολοκληρωµένο/ Σε εξέλιξη/Πριν την έγκριση

1

Με τον όρο επιχείρηση στο εν λόγω Πρόγραµµα νοείται το Φυσικό πρόσωπο
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Β. Η επιχείρηση ……………… έχει λάβει τις ακόλουθες ενισχύσεις στο πλαίσιο άλλων
καθεστώτων ενίσχυσης για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες:

Επιχορηγήσεις βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες.
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην De Minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ.
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα
(στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες ή συνεργαζόµενες µε την αιτούσα επιχειρήσεις).
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΑΦΜ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΦΑΣΗ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΤΟΣ
ΤΗΣ
ΟΥ &
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ*
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ /
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη δήλωση θα αναφέρονται επίσης τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου
καθεστώτος που δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (πρόγραµµα, φορέας
επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν µε
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας µε βάση το άρθρο 2.5 του ΕΚ 1998/2006.

Γ. Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραµµα
«Ενίσχυση

δικαιούχων

για

την

απόκτηση

της

ιδιότητας

του

Ενεργειακού

Επιθεωρητή», αθροιζόµενη µε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει η
επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεµένες2 µε αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο
προηγούµενα οικονοµικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000
ευρώ.
∆. Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων
γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση
προβληµατικών επιχειρήσεων3
Ε. ∆εν εκκρεµεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής
ενίσχυσης. Ηµεροµηνία: …… 20….
Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. Ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis):
Είναι η ενίσχυση που έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.1998/2006 της
Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.
2. Συνδεδεµένες επιχειρήσεις:
Είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µια από τις παρακάτω σχέσεις:
α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των
εταίρων άλλης επιχείρησης
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση
βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού της αυτής
της τελευταίας
δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει
συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης,
την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της
επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώπου
ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες
επιχειρήσεις.
Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια επιχειρηµατική µονάδα,
υπό την έννοια που αναφέρεται στην ενοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής περί
∆ικαιοδοσίας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων.
3. Προβληµατική επιχείρηση:
Μια µικροµεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προβληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους
ακόλουθους όρους:
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α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το
µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού
έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη
ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του
κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα
τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων
µηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις
προϋποθέσεις της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική
διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ότι είναι προβληµατικές αναφορικά µε το εν λόγω
διάστηµα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της
παρούσας παραγράφου.
3. Μια µεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληµατική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από
το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου
αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη
ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του
κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα
τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων
µηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού
δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Ακόµα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καµία από τις περιστάσεις που αναφέρονται
παραπάνω, µια εταιρεία µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληµατική, ιδιαίτερα όταν
υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις µιας προβληµατικής επιχείρησης όπως αύξηση των
ζηµιών, µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεµάτων, πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταµειακή ροή, αυξανόµενη δανειοληψία, αύξηση των
οικονοµικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού
ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε
πτώχευση ή να αποτελεί αντικείµενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.
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∆ιευκρινήσεις για τη συµπλήρωση του Παραρτήµατος ΙΙ
•

Συµπληρώνετε το σύνολο των στοιχείων που ζητούνται στην αρχή της αίτησης

•

Σε περίπτωση που κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και το τρέχον έτος,
δεν έχετε λάβει καµία ενίσχυση, συµπληρώνετε µόνο το σηµείο 1 της δήλωσης και
υπογράφετε στο τέλος.

•

Σε περίπτωση που έχετε λάβει ή πρόκειται να λάβετε κάποια άλλη ενίσχυση από
πρόγραµµα που εµπίπτει στον Κανονισµό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (DE
MINIMIS), θα πρέπει να συµπληρώσετε τον πίνακα Α. Για την συµπλήρωσή του
πίνακα Α χρειάζεται να γνωρίζετε ότι:
o

Σε

περίπτωση

που

σας

έχει

καταβληθεί

το

σύνολο

του

ποσού,

συµπληρώνεται το σύνολο των πεδίων. Στο πεδίο «καταβληθέν ποσό»
συµπληρώνετε το συνολικό ποσό που σας καταβλήθηκε ενώ στο πεδίο
«ηµεροµηνία καταβολής» θα σηµειώσετε την ηµεροµηνία της τελευταίας
κατάθεσης.
o

Σε περίπτωση που σας έχει καταβληθεί τµήµα του ποσού, στο πεδίο
«καταβληθέν ποσό» συµπληρώνετε το ποσό που σας έχει καταβληθεί µέχρι
στιγµής ενώ στο πεδίο «ηµεροµηνία καταβολής» θα σηµειώσετε την
ηµεροµηνία της τελευταίας κατάθεσης. ∆εν χρειάζεται να σηµειωθούν όλες
οι καταβολές σε ξεχωριστές γραµµές.

o

Σε περίπτωση που έχετε εγκριθεί και δεν έχετε λάβει ακόµα καµία
ενίσχυση,

συµπληρώνετε

το

σύνολο

των

πεδίων,

εκτός

από

το

«καταβληθέν ποσό» και το «ηµεροµηνία καταβολής».
o

Σε περίπτωση που έχετε κάνει αίτηση σε πρόγραµµα και περιµένετε την
έγκριση, τότε συµπληρώνετε οµοίως το σύνολο των πεδίων, εκτός από το
«καταβληθέν ποσό» και το «ηµεροµηνία καταβολής».

•

Σε περίπτωση που έχετε λάβει ενίσχυση από πρόγραµµα το οποίο δεν εµπίπτει
στον Κανονισµό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (DE MINIMIS), θα πρέπει να
συµπληρώσετε τον πίνακα του σηµείου Β της δήλωσης, µόνο στην περίπτωση
που έχετε λάβει ενίσχυση για όµοιες επιλέξιµες δαπάνες.

•

Η εν λόγω δήλωση έχει ισχύς υπεύθυνης δήλωσης και χρειάζεται γνήσιο
της υπογραφής.
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