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111...   ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ   

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τα έργα που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την 

ολοκλήρωσή τους (και ενδεχόμενα και κατά την υλοποίησή τους) ή μόνο κατά την 

υλοποίησή τους. 

Έργα που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους 

Με βάση το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 (το οποίο παρατίθεται 

αυτούσιο πιο κάτω) οι επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ δαπάνες 

για έργα που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους (και ενδεχόμενα 

και κατά την υλοποίησή τους), θα πρέπει να μειώνονται λαμβάνοντας υπόψη τη 

δυνατότητα του έργου να παράγει καθαρά έσοδα σε μια συγκεκριμένη περίοδο 

αναφοράς. 

Υπό το συγκεκριμένο πλαίσιο, το ποσοστό χρηματοδότησης που προβλέπεται σε 

κάθε Άξονα Προτεραιότητας θα εφαρμόζεται στις επιλέξιμες προς 

συγχρηματοδότηση δαπάνες κάθε έργου οι οποίες προκύπτουν κατόπιν μείωσης 

των επιλέξιμων δαπανών λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα του έργου να παράγει 

καθαρά έσοδα.  

Ως «καθαρά έσοδα» νοούνται ταμειακές ροές που καταβάλλονται απευθείας από 

τους χρήστες για αγαθά ή υπηρεσίες παρεχόμενα από το έργο, όπως τέλη τα οποία 

βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη 

μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα και 

έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισμού τα οποία προκύπτουν κατά την 

αντίστοιχη περίοδο. Η εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών που επιφέρει το έργο 

θεωρείται ως καθαρό έσοδο εκτός αν αντισταθμίζεται με ισοδύναμη μείωση των 

επιδοτήσεων λειτουργίας.  

Όπου είναι δυνατόν, τα καθαρά έσοδα του έργου καθορίζονται εκ των προτέρων 

βάσει δύο εναλλακτικών μεθόδων. Η επιλέξιμη δαπάνη του έργου προς 

συγχρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ μειώνεται εκ των προτέρων λαμβάνοντας υπόψη 

τη δυνατότητα του έργου να παράγει καθαρά έσοδα σε μία συγκεκριμένη περίοδο 

αναφοράς η οποία καλύπτει τόσο την εκτέλεση του έργου όσο και το διάστημα μετά 

την ολοκλήρωσή του. 

Με βάση το άρθρο 61, παρ. 6, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013, όταν δεν είναι 

αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα καθαρά έσοδα βάσει μίας 
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εκ των ενδεδειγμένων μεθόδων, τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών 

από την ολοκλήρωση ενός έργου ή έως την προθεσμία για την υποβολή των 

εγγράφων για το κλείσιμο του προγράμματος όπως καθορίζεται στους ειδικούς 

κανόνες για κάθε Ταμείο, αναλόγως του ποια χρονική στιγμή προηγείται, αφαιρούνται 

από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή. 

Οι πρόνοιες του άρθρου 61 δεν εφαρμόζονται για: 

• έργα ή μέρη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΚΤ, 

• έργα των οποίων το συνολικό επιλέξιμο κόστος πριν από την εφαρμογή των 

διατάξεων του κανονισμού δεν υπερβαίνει τα € 1.000.000, 

• επιστρεπτέα συνδρομή με την επιφύλαξη υποχρέωσης πλήρους 

αποπληρωμής και σε βραβεία, τεχνική συνδρομή, στήριξη προς ή από μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, 

• έργα για τα οποία η δημόσια στήριξη λαμβάνει τη μορφή κατ’ αποκοπή 

ποσών ή τυποποιημένων κλιμάκων δαπανών κατά μονάδα προϊόντος, 

• έργα για τα οποία η στήριξη δυνάμει του προγράμματος αποτελεί ενίσχυση de 

minimis, 

• συμβατές κρατικές ενισχύσεις στις ΜΜΕ, όπου εφαρμόζεται όριο έντασης της 

ενίσχυσης ή του ποσού της ενίσχυσης σε σχέση με την κρατική ενίσχυση και 

συμβατές κρατικές ενισχύσεις, όπου έχει πραγματοποιηθεί μεμονωμένη 

επαλήθευση των χρηματοδοτικών αναγκών δυνάμει της νομοθεσίας περί 

κρατικών ενισχύσεων. 

Συμπληρωματικά του παραπάνω κανονισμού σχετικά θέματα καθορίζει ο κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμός 480/2014 της Επιτροπής στα άρθρα 15-19, ενώ σχετικές 

κατευθύνσεις δίνονται από τον Οδηγό Εφαρμογής της ΕΕ για έργα που παράγουν 

καθαρά έσοδα, Έκδοση 2 – 24/03/2014. 

Άρθρο 61 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1303/2013) 

Έργα που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους 

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα έργα που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την 

ολοκλήρωσή τους. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «καθαρά έσοδα» 
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νοούνται ταμειακές ροές που καταβάλλονται απευθείας από τους χρήστες για 

αγαθά ή υπηρεσίες παρεχόμενα από το έργο, όπως τέλη τα οποία βαρύνουν 

άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης 

ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα και έξοδα 

αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισμού τα οποία προκύπτουν κατά την 

αντίστοιχη περίοδο. Η εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών που επιφέρει το 

έργο θεωρείται ως καθαρό έσοδο εκτός αν αντισταθμίζεται με ισοδύναμη μείωση 

των επιδοτήσεων λειτουργίας. 

Όταν δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση όλο το επενδυτικό κόστος, τα 

καθαρά έσοδα κατανέμονται κατ’ αναλογία στα επιλέξιμα και στα μη επιλέξιμα 

μέρη του επενδυτικού κόστους. 

2. Η επιλέξιμη δαπάνη του έργου προς συγχρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ μειώνεται 

εκ των προτέρων λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα του έργου να παράγει 

καθαρά έσοδα σε μια συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς η οποία καλύπτει τόσο 

την εκτέλεση του έργου όσο και το διάστημα μετά την ολοκλήρωσή του. 

3. Τα δυνητικά καθαρά έσοδα του έργου καθορίζονται εκ των προτέρων από μία 

από τις ακόλουθες μεθόδους που επιλέγει η διαχειριστική αρχή για ένα τομέα, 

υποτομέα ή τύπο έργου: 

α)  με την εφαρμογή ενός κατ’ αποκοπήν ποσοστού για τον τομέα ή υποτομέα 

που  ισχύει για το έργο όπως ορίζεται στο παράρτημα V ή σε οποιαδήποτε 

από τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο δεύτερο, τρίτο και 

τέταρτο εδάφιο· 

β)  με τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων του έργου, έχοντας 

υπόψη την ενδεδειγμένη περίοδο αναφοράς για τον τομέα ή υποτομέα η 

οποία  εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο έργο, την κερδοφορία που αναμένεται 

κανονικά από την εκάστοτε κατηγορία επένδυσης, την εφαρμογή της αρχής 

«ο ρυπαίνων πληρώνει» και, ενδεχομένως, θέματα ισότητας που συνδέονται 

με τη σχετική  ευημερία του οικείου κράτους μέλους ή περιοχής. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 149 σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις για την 

τροποποίηση του παραρτήματος V μέσω της προσαρμογής των κατ’ αποκοπήν 

συντελεστών που καθορίζονται σε αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά 
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δεδομένα και τις δυνατότητες ανάκτησης του κόστους, καθώς και την αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει», κατά περίπτωση. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 149 για τη θέσπιση κατ’ αποκοπή συντελεστών για τους 

τομείς ή υποτομείς στους τομείς των ΤΠΕ, της ΕΑΚ και της ενεργειακής 

απόδοσης. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015. 

Επιπροσθέτως, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 149 σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις για την προσθήκη τομέων ή υποτομέων, συμπεριλαμβανομένων 

υποτομέων για τους τομείς στο παράρτημα V, οι οποίοι εμπίπτουν στα πλαίσια 

των θεματικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 9 πρώτο εδάφιο και λαμβάνουν 

στήριξη από τα ΕΔΕΤ. 

Όπου εφαρμόζεται η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) μέθοδος, όλα 

τα καθαρά έσοδα που παράγονται κατά την εκτέλεση και μετά την ολοκλήρωση 

του έργου θεωρείται ότι συνυπολογίζονται με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπήν 

ποσοστού και συνεπώς δεν αφαιρούνται εν συνεχεία από τις επιλέξιμες δαπάνες 

του έργου. 

Όταν ένα κατ’ αποκοπή ποσοστό για ένα νέο τομέα ή υποτομέα έχει ορισθεί 

μέσω έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το τρίτο και το τέταρτο 

εδάφιο, η διαχειριστική αρχή μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει τη μέθοδο που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) για τα νέα έργα σε σχέση με τον 

συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 149 για τον καθορισμό της μεθόδου που προβλέπεται στο 

πρώτο εδάφιο στοιχείο β). Όπου εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος, τα καθαρά 

έσοδα που παράγονται κατά την εκτέλεση του έργου και προκύπτουν από πηγές 

εσόδων που δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό των δυνητικών καθαρών 

εσόδων του έργου, αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου, το 

αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος. 

4. Η μέθοδος με την οποία τα καθαρά έσοδα αφαιρούνται από τη δαπάνη του έργου 

που περιλαμβάνεται στην αίτηση πληρωμής που υποβάλλεται στην Επιτροπή, 
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καθορίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. 

5. Εναλλακτικά προς την εφαρμογή των μεθόδων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 3, το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης που αναφέρεται στο 

άρθρο 60 παράγραφος 1 μπορεί, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, να μειωθεί 

κατά τη στιγμή της έγκρισης προγράμματος για προτεραιότητα ή μέτρο δυνάμει 

των οποίων σε όλα τα έργα που στηρίζονται στο πλαίσιο της εν λόγω 

προτεραιότητας ή του μέτρου θα μπορούσε να ισχύσει κατ’ αποκοπήν ποσοστό 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α). Η μείωση δεν είναι 

μικρότερη από το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανώτατου 

ποσοστού της ενωσιακής συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται δυνάμει των 

ειδικών κανόνων για κάθε Ταμείο επί το σχετικό κατ’ αποκοπήν ποσοστό που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α). 

Όπου εφαρμόζεται η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο μέθοδος, όλα τα καθαρά 

έσοδα που παράγονται κατά την εκτέλεση και μετά την ολοκλήρωση του έργου 

θεωρείται ότι συνυπολογίζονται με την εφαρμογή του μειωμένου ποσοστού 

συγχρηματοδότησης και συνεπώς δεν αφαιρούνται εν συνεχεία από τις 

επιλέξιμες δαπάνες του έργου. 

6. Όταν δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα 

βάσει μίας εκ των μεθόδων που ορίζονται στις παραγράφους 3 ή 5, τα καθαρά 

έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση του έργου ή έως 

την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του 

προγράμματος όπως καθορίζεται τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο, 

αναλόγως του ποια χρονική στιγμή προηγείται, αφαιρούνται από τις δαπάνες που 

δηλώνονται στην Επιτροπή. 

7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 δεν εφαρμόζονται σε: 

α)  έργα ή μέρη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΚΤ· 

β)  έργα των οποίων το συνολικό επιλέξιμο κόστος πριν από την εφαρμογή των 

 παραγράφων 1 έως 6 δεν υπερβαίνει τα EUR 1 000 000· 

γ)  επιστρεπτέα συνδρομή με την επιφύλαξη υποχρέωσης πλήρους 

αποπληρωμής και σε βραβεία· 

δ)  τεχνική συνδρομή· 
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ε)  στήριξη προς ή από μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής· 

στ)  έργα για τα οποία η δημόσια στήριξη λαμβάνει τη μορφή κατ’ αποκοπή 

ποσών ή τυποποιημένων κλιμάκων δαπανών κατά μονάδα προϊόντος· 

ζ)  έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο κοινού σχεδίου δράσης· 

η)  έργα για τα οποία τα ποσά ή τα ποσοστά στήριξης καθορίζονται στο 

παράρτημα ΙΙ του κανονισμού ΕΓΤΑΑ. 

Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας 

παραγράφου, όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει την παράγραφο 5, μπορεί να 

περιλαμβάνει στη σχετική προτεραιότητα ή μέτρο, έργα των οποίων το συνολικό 

επιλέξιμο κόστος πριν από την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6 δεν 

υπερβαίνει το € 1.000.000. 

8. Επιπλέον, οι παράγραφοι 1 έως 6 δεν εφαρμόζονται σε έργα για τα οποία η 

στήριξη δυνάμει του προγράμματος αποτελεί: 

α)  ενίσχυση de minimis· 

β)  συμβατή κρατική ενίσχυση στις ΜΜΕ, όπου εφαρμόζεται όριο έντασης της 

 ενίσχυσης ή του ποσού της ενίσχυσης σε σχέση με την κρατική ενίσχυση· 

γ)  συμβατή κρατική ενίσχυση, όπου έχει πραγματοποιηθεί μεμονωμένη 

επαλήθευση των χρηματοδοτικών αναγκών δυνάμει της νομοθεσίας περί 

κρατικών ενισχύσεων. 

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, η διαχειριστική αρχή μπορεί να 

εφαρμόσει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 στις ενέργειες που εμπίπτουν 

στα στοιχεία α) έως γ) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, εφόσον 

αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. 

 

Έργα που παράγουν καθαρά έσοδα κατά την υλοποίησή τους 

Στην περίπτωση έργων που παράγουν καθαρά έσοδα κατά την υλοποίησή τους και 

για τα οποία δεν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 61 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1303/2013, ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 65 . 
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Η επιλέξιμη προς συγχρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ δαπάνη του έργου μειώνεται 

κατά τα καθαρά έσοδα τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο έγκρισης του 

έργου και που παρήχθησαν άμεσα μόνον κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του, το 

αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος. Όταν δεν 

είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση όλο το κόστος, τα καθαρά έσοδα κατανέμονται 

κατ’ αναλογία στα επιλέξιμα και στα μη επιλέξιμα μέρη του κόστους. 

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στα εξής: 

α) τεχνική συνδρομή, 

β) μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, 

γ) επιστρεπτέα συνδρομή με την επιφύλαξη υποχρέωσης πλήρους 

αποπληρωμής, 

δ) βραβεία, 

ε) έργα που υπόκεινται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, 

στ) έργα για τα οποία η δημόσια υποστήριξη λαμβάνει τη μορφή κατ’ αποκοπή 

ποσών ή κόστους κατά μονάδα τυποποιημένης κλίμακας, με την προϋπόθεση 

ότι τα καθαρά έσοδα έχουν ληφθεί εκ των προτέρων υπόψη, 

ζ) έργα που υλοποιούνται σύμφωνα με κοινό σχέδιο δράσης με την 

προϋπόθεση ότι τα καθαρά έσοδα έχουν ληφθεί εκ των προτέρων υπόψη, 

θ) έργα για τα οποία το συνολικό επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τα 50.000 

EUR. 

Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου άρθρου και του άρθρου 61, κάθε πληρωμή που 

λαμβάνει ο δικαιούχος απορρέουσα από συμβατικό όρο για παράβαση συμβατικής 

υποχρέωσης μεταξύ του δικαιούχου και τρίτου μέρους ή τρίτων μερών ή που 

προέκυψε συνεπεία της απόσυρσης προσφοράς τρίτου μέρους το οποίο επελέγη 

σύμφωνα με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις (κατάθεση) δεν θεωρείται 

έσοδο και δεν αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου. 
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222...   ΕΕΕΦΦΦΑΑΑΡΡΡΜΜΜΟΟΟΓΓΓΗΗΗ   

Έργα που παράγουν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους 

Ο προσδιορισμός του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση κόστους για τα έργα που 

παράγουν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή τους (και ενδεχόμενα και κατά την 

υλοποίησή τους), πρέπει να γίνεται πριν την ένταξη του έργου σύμφωνα με μία από 

τις δύο εναλλακτικές μεθόδους (εφαρμογή κατ΄ αποκοπή ποσοστού ή υπολογισμός 

μειωμένων καθαρών εσόδων) που περιγράφονται στο παρόν έντυπο. Ο 

υπολογισμός του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση κόστους θα αποτυπώνεται στο 

Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) που υποβάλλεται στην/ στον Διαχειριστική Αρχή/ 

Ενδιάμεσο Φορέα για αξιολόγηση και έγκριση. 

Στις περιπτώσεις που κατά τη σύνταξη της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων, επιλέγεται από την/ τον Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης ως μέθοδος προσδιορισμού του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση 

κόστους αυτή του κατ’ αποκοπήν ποσοστού (παράγραφος 3, εδάφιο 1, στοιχείο α) 

του άρθρου 61 του Κανονισμού 13030/2013), ο υπολογισμός του επιλέξιμου προς 

συγχρηματοδότηση κόστους του έργου γίνεται στο ΤΔΕ αυτόματα βάσει του κατ΄ 

αποκοπή ποσοστού για τον τομέα ή υποτομέα που ισχύει για το έργο (όπως ορίζεται 

στο Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 ή στον κατ' Εξουσιοδότηση 

Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1516).  

Στις περιπτώσεις που κατά τη σύνταξη της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής 

Προτάσεων, επιλέγεται από την/ τον Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης ως μέθοδος προσδιορισμού του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση 

κόστους αυτή του υπολογισμού των μειωμένων καθαρών εσόδων (παράγραφος 3, 

εδάφιο 1, στοιχείο β) του άρθρου 61 του Κανονισμού 1303/2013) τότε ο 

προσδιορισμός του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση κόστους θα πρέπει να γίνεται 

από το Δικαιούχο σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 4.2.2 και το 

αποτέλεσμα θα αποτυπώνεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου που υποβάλλεται στην/ 

στον Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσο Φορέα για αξιολόγηση και έγκριση. 

Η/ Ο Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσος Φορέας κατά την αξιολόγηση του ΤΔΕ θα 

ελέγχει την συνέπεια και ορθότητα του υπολογισμού με βάση τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται και θα καθορίζει το επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση κόστος του 

έργου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που αφορούν στα έργα που παράγουν 

καθαρά έσοδα. 
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Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των 

προτέρων τα καθαρά έσοδα βάσει μίας εκ των μεθόδων που ορίζονται παραπάνω, 

τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση ενός 

έργου ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του 

προγράμματος όπως καθορίζεται στους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο, αναλόγως 

του ποια χρονική στιγμή προηγείται, αφαιρούνται από τις δαπάνες που δηλώνονται 

στην Επιτροπή. 

Για όσα έργα παράγουν καθαρά έσοδα αλλά δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να 

καθοριστούν εκ των προτέρων, οι Δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν 

λογαριασμό/κατάσταση/μητρώο εσόδων στο οποίο θα παρουσιάζονται τα καθαρά 

έσοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία του έργου. 

Στην περίπτωση που τα έσοδα ενός έργου είναι λιγότερα από το λειτουργικό του 

κόστος τότε το έργο δεν παράγει καθαρά έσοδα. Το γεγονός όμως αυτό θα πρέπει να 

στοιχειοθετείται μέσω υπολογισμού μειωμένων καθαρών εσόδων από τον δικαιούχο 

(σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ) ώστε η/ ο Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσος Φορέας 

να έχει την εύλογη βεβαιότητα για τον ισχυρισμό του Δικαιούχου. 

Έργα που παράγουν καθαρά έσοδα κατά την υλοποίησή τους 

Η επιλέξιμη προς συγχρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ δαπάνη του έργου μειώνεται 

κατά τα καθαρά έσοδα τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο έγκρισης του 

έργου και που παρήχθησαν άμεσα μόνον κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του, το 

αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που υποβάλλει ο Δικαιούχος. Όταν δεν 

είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση όλο το κόστος, τα καθαρά έσοδα κατανέμονται 

κατ’ αναλογία στα επιλέξιμα και στα μη επιλέξιμα μέρη του κόστους. 
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333...   ΟΟΟΡΡΡΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΙΙΙ   

Επενδυτικό Κόστος: Το ολικό κεφαλαιουχικό κόστος για την κατασκευή 

(συμπεριλαμβανομένου του κόστους σχεδιασμού όπου εφαρμόζεται) του έργου. 

Ταμειακές Ροές: Οι πραγματικές χρηματικές ροές που καταβάλλονται ή 

εισπράττονται από τη λειτουργία του έργου (εξαιρούνται οι μη χρηματικές ροές όπως 

οι αποσβέσεις, τυχόν αποθεματικά για μελλοντικά έξοδα αντικατάστασης και 

αποθεματικά για απρόβλεπτα). 

Προεξοφλητικό Επιτόκιο: Το επιτόκιο βάσει του οποίου προεξοφλούνται οι ταμειακές 

ροές των καθαρών εσόδων και του επενδυτικού κόστους. 

Προεξοφλημένο Επενδυτικό Κόστος: Το επενδυτικό κόστος για την κατασκευή του 

έργου, εκφρασμένο στην τρέχουσα καθαρή αξία του. 

Εναπομένουσα αξία της επένδυσης: Η τρέχουσα καθαρή αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού κατά το τελευταίο έτος της σχετικής περιόδου αναφοράς, η οποία 

προκύπτει όταν η πραγματική οικονομικά χρήσιμη ζωή του έργου υπερβαίνει την 

καθορισμένη περίοδο αναφοράς. 

Περίοδος Αναφοράς: Ο αριθμός των ετών για τα οποία γίνονται προβλέψεις στον 

υπολογισμό της καθαρής αξίας του έργου (αντιστοιχούν με την ωφέλιμη ζωή του 

έργου). Η περίοδος αναφοράς περιλαμβάνει την περίοδο υλοποίησης του έργου. 

Λειτουργικό Κόστος: Το κόστος λειτουργίας ενός έργου συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους της συντήρησής και του κόστος αντικατάστασης στοιχείων ενεργητικού (η 

αντικατάσταση των οποίων είναι αναγκαία για τη συνέχιση της λειτουργίας του έργου) 

χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η απόσβεση ή το κόστος του κεφαλαίου. 

Μειωμένα ή Προεξοφλημένα Καθαρά Έσοδα: Τα καθαρά έσοδα που αναμένεται να 

αποδώσει ένα έργο μέσω τελών/χρεώσεων εκφρασμένα στην τρέχουσα καθαρή αξία 

τους. Τα έσοδα και οι δαπάνες καθορίζονται με εφαρμογή της μεθόδου της οριακής 

προσέγγισης με βάση σύγκριση των εσόδων και των δαπανών που προκύπτουν στο 

πλαίσιο του σεναρίου της νέας επένδυσης με τα έσοδα και τις δαπάνες που 

προκύπτουν στο πλαίσιο του σεναρίου χωρίς τη νέα επένδυση. 

Έλλειμμα Χρηματοδότησης (Funding Gap): Είναι η παρούσα αξία του επενδυτικού 

κόστους (αρχικής επένδυσης) που δεν καλύπτεται από τα καθαρά έσοδα του έργου. 
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Συντελεστής Ελλείμματος Χρηματοδότησης: Το έλλειμμα χρηματοδότησης 

εκφρασμένο ως ποσοστό του επενδυτικού κόστους, δηλαδή το ποσοστό του 

επενδυτικού κόστους που δεν καλύπτεται από τα καθαρά έσοδα του έργου. 

Επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση κόστος του έργου ή Ποσό της Απόφασης: Είναι 

το επιλέξιμο κόστος του έργου με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας (χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα) πολλαπλασιασμένο επί το Ποσοστό Ελλείμματος 

Χρηματοδότησης.  

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης: Το ποσοστό το οποίο εφαρμόζεται στο επιλέξιμο 

προς συγχρηματοδότηση κόστος του έργου προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό της 

στήριξης από τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται ανά Ταμείο για 

κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και για κάθε άξονα προτεραιότητας στην απόφαση 

της Επιτροπής περί έγκρισης επιχειρησιακού προγράμματος. 
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444...   ΜΜΜΕΕΕΘΘΘΟΟΟΔΔΔΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΜΜΜΕΕΕΙΙΙΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΛΛΛΕΕΕΞΞΞΙΙΙΜΜΜΩΩΩΝΝΝ   

ΔΔΔΑΑΑΠΠΠΑΑΑΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΑΑΑ   ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑ   ΠΠΠΟΟΟΥΥΥ   ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΓΓΓΟΟΟΥΥΥΝΝΝ   ΕΕΕΣΣΣΟΟΟΔΔΔΑΑΑ   

ΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΟΟΟΛΛΛΟΟΟΚΚΚΛΛΛΗΗΗΡΡΡΩΩΩΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥΣΣΣ   

44..11..  ΠΠΡΡΟΟΣΣΔΔΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΕΕΚΚ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΩΩΝΝ  

ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ  

Στις περιπτώσεις που έχει επιλεγεί από την/ τον Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσο 

Φορέα Διαχείρισης ως μέθοδος προσδιορισμού του επιλέξιμου για 

συγχρηματοδότηση κόστους αυτή του υπολογισμού των μειωμένων καθαρών 

εσόδων (παράγραφος 3, εδάφιο 1, στοιχείο β) του άρθρου 61 του Κανονισμού 

1303/2013), ο Δικαιούχος καλείται να εκτιμήσει αν για το προς ένταξη έργο το οποίο 

παράγει καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή του, υπάρχει η δυνατότητα εκ των 

προτέρων καθορισμού των καθαρών εσόδων του με αντικειμενικό τρόπο. Αν 

υπάρχει, τότε υπολογίζει τα μειωμένα καθαρά έσοδα και το επιλέξιμο προς 

συγχρηματοδότηση κόστος του έργου σύμφωνα με την μέθοδο που παρουσιάζεται 

στην παρ. 4.2.2. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκ των προτέρων καθορισμού των 

καθαρών εσόδων του έργου τότε τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών 

ετών από την ολοκλήρωσή του ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων 

για το κλείσιμο του προγράμματος όπως καθορίζεται στους ειδικούς κανόνες για κάθε 

Ταμείο, αναλόγως του ποια χρονική στιγμή προηγείται, αφαιρούνται από τις δαπάνες 

που δηλώνονται στην Επιτροπή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.3. 

Σε γενικές γραμμές, τα έσοδα προέρχονται από δύο στοιχεία: 

α) τις χρεώσεις/ενοίκια/πληρωμές (τα τέλη) και 

β) τον αριθμό των χρηστών ή/και την ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών που 

προσφέρει το έργο (η ζήτηση). 

Επίσης έσοδα μπορεί να προέρχονται και από ενδεχόμενες εξοικονομήσεις. 

Τα τέλη προσδιορίζονται από τις επιλογές πολιτικής που ακολουθούνται και 

εξαρτώνται από τις τρέχουσες πολιτικές (π.χ. τέλη που βαρύνουν τους χρήστες για 

επεξεργασία αποβλήτων, διόδια, κλπ.). Επίσης εξαρτώνται από τις αναμενόμενες 

αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο (π.χ. η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων 

πληρώνει» μπορεί να διαφοροποιήσει τα τέλη). Ο αριθμός των χρηστών εξαρτάται 

από όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για αγαθά/υπηρεσίες που 

προέρχονται από το συγκεκριμένο έργο. 
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Η δυνατότητα για εκ των προτέρων εκτίμηση των καθαρών εσόδων ενός έργου 

εξαρτάται από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τα τέλη και τη ζήτηση. Η 

ενδεικτική αυτή κατηγοριοποίηση συνοψίζεται στον πιο κάτω πίνακα: 

Πιθανότητα Εκτίμησης 

των Εσόδων 
Τέλη 

Αναμενόμενη 

Ζήτηση 

Δυνατή η αντικειμενική 

εκτίμηση των καθαρών 

εσόδων εκ των προτέρων 

(Άρθρο 61(3)) 

Ξεκάθαρη επιλογή πολιτικής 

 

 

 

Προβλεπόμενη πολιτική 

Διαθέσιμα 

στοιχεία και 

μοντέλα 

 

Απόψεις 

εμπειρογνωμόνων 

που βασίζονται σε 

μοντέλα και 

στοιχεία 

Μη δυνατή η αντικειμενική 

εκτίμηση των καθαρών 

εσόδων εκ των προτέρων 

(Άρθρο 61(6)) 

Έλλειψη στοιχείων 

 

 

Νέα ζήτηση που δημιουργείται 

από την προσφορά 

Έλλειψη 

στοιχείων 

 

Ιδιαίτερα 

υποκειμενικές 

απόψεις 

εμπειρογνωμόνων 

 

Εν κατακλείδι ο προσδιορισμός για το κατά πόσο τα καθαρά έσοδα ενός έργου 

μπορούν να εκτιμηθούν αντικειμενικά ή όχι, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη δυνατότητα πρόβλεψης των βασικών στοιχείων των εσόδων 

δηλαδή των τελών και της ζήτησης. Όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα οι πλέον 

σημαντικοί παράγοντες είναι η ύπαρξη επαρκών ιστορικών στοιχείων και 

προηγούμενης εμπειρίας με παρόμοια επενδυτικά έργα. 

Τέλος σε περιπτώσεις έργων των οποίων τα έσοδα προέρχονται από εξοικονομήσεις 

λειτουργικών δαπανών που επιφέρει το έργο, η δυνατότητα εκ των προτέρων 
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εκτίμησής τους εξαρτάται από την ύπαρξη επαρκών ιστορικών στοιχείων καθώς και 

αξιόπιστων προβλέψεων για την μελλοντική τους εξέλιξη. 

44..22..  ΈΈΡΡΓΓΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΘΘΟΟΡΡΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΚΚ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΑΑ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΑΑ  

Ανάλογα με τη μέθοδο που έχει επιλέξει η/ ο Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσος Φορέας 

τα καθαρά έσοδα του έργου και το επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση κόστος του 

έργου θα υπολογιστούν με: 

α) την εφαρμογή ενός κατ’ αποκοπήν ποσοστού ή με 

β) τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων του έργου. 

Παράδειγμα υπολογισμού του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση κόστους και με τις 

δύο παραπάνω μεθόδους παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. 

Πρότυπα φύλλα εργασίας για τον υπολογισμό του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση 

κόστους παρουσιάζονται στα παραρτήματα ΙΙ (μέθοδος κατ΄ αποκοπήν ποσοστού) 

και ΙΙΙ (μέθοδος μειωμένων καθαρών εσόδων). 

4.2.1. Εφαρμογή κατ’ αποκοπή ποσοστού 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο α), του άρθρου 61 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής ενός κατ’ 

αποκοπή ποσοστού για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για τον τομέα ή 

υποτομέα που ισχύει για το έργο όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα (ο οποίος 

παρατίθεται στο Παράρτημα V του Κανονισμού 1303/2013 και συμπληρώνεται με τον 

Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1516 για τον καθορισμό κατ' αποκοπή 

ποσοστού για πράξεις που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ στον τομέα της έρευνας, 

της ανάπτυξης και της καινοτομίας): 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 

 

 

Τομέας 

Κατ’ 

αποκοπήν 

ποσοστά 

1.  Δρόμοι (Καν. 1303/2013) 
30% 
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Τομέας 

Κατ’ 

αποκοπήν 

ποσοστά 

2.  Σιδηρόδρομοι (Καν. 1303/2013) 
20% 

3.  Αστικές Συγκοινωνίες (Καν. 1303/2013) 
20% 

4.  Ύδρευση (Καν. 1303/2013) 
25% 

5.  Στερεά Απόβλητα (Καν. 1303/2013) 
20% 

6.  
Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (Καν. 1516/2015) 

20% 

 

Όπου εφαρμόζεται η παραπάνω μέθοδος, όλα τα καθαρά έσοδα που παράγονται 

κατά την υλοποίηση και μετά την ολοκλήρωση του έργου θεωρείται ότι 

συνυπολογίζονται με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή ποσοστού και συνεπώς δεν 

αφαιρούνται εν συνεχεία από τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου. 

Nα σημειωθεί ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις: 

• σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις για την τροποποίηση του ανωτέρω 

πίνακα μέσω της προσαρμογής των κατ’ αποκοπή συντελεστών που 

καθορίζονται σε αυτόν και λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα και τις 

δυνατότητες ανάκτησης του κόστους, καθώς και την αρχή «ο ρυπαίνων 

πληρώνει», κατά περίπτωση. 

• για τη θέσπιση κατ’ αποκοπή συντελεστών για τους τομείς ή υποτομείς στους 

τομείς των ΤΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης. 

• σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις για την προσθήκη τομέων ή 

υποτομέων, συμπεριλαμβανομένων υποτομέων για τους τομείς του ανωτέρω 

πίνακα, οι οποίοι εμπίπτουν στα πλαίσια των θεματικών στόχων που 

λαμβάνουν στήριξη από τα ΕΔΕΤ. 

Τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθούνται για τον καθορισμό του ύψους της 

συγχρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ στην συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο 2 του «Οδηγού Εφαρμογής της ΕΕ για έργα που παράγουν καθαρά έσοδα, 

Έκδοση 2 – 24/03/2014», είναι τα εξής: 
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1. Υπολογισμός του συνολικού Επενδυτικού Κόστους του έργου. 

2. Καθορισμός του επιλέξιμου κόστους με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας (χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα). 

3. Υπολογισμός Συντελεστή ελλείματος χρηματοδότησης 

Συντελεστής ελλείματος χρηματοδότησης = 1 – Κατ’ αποκοπήν ποσοστό 

4. Υπολογισμός του κόστους που είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση ως εξής: 

Επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση κόστος = Επιλέξιμο κόστος επένδυσης x 

Συντελεστής ελλείματος χρηματοδότησης 

5. Προσδιορισμός κοινοτικής στήριξης. 

Κοινοτική στήριξη = Επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση κόστος x ποσοστό 

κοινοτικής συμμετοχής του Άξονα Προτεραιότητας που ανήκει το έργο 

 

4.2.2. Υπολογισμός μειωμένων καθαρών εσόδων έργου 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β), του άρθρου 61 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013, υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού των δυνητικών 

καθαρών εσόδων του έργου μέσω του υπολογισμού των μειωμένων καθαρών 

εσόδων έχοντας υπόψη την ενδεδειγμένη περίοδο αναφοράς για τον τομέα ή 

υποτομέα η οποία εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο έργο, την κερδοφορία που 

αναμένεται κανονικά από την εκάστοτε κατηγορία επένδυσης, την εφαρμογή της 

αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και, ενδεχομένως, θέματα ισότητας που συνδέονται 

με τη σχετική ευημερία του οικείου κράτους μέλους ή περιοχής. Ο Δικαιούχος καλείται 

να προβεί στον υπολογισμό του ύψους των μειωμένων καθαρών εσόδων του έργου 

βάσει συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες παρουσιάζονται στα 

άρθρα 15-19 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της 

Επιτροπής, και παρατίθενται στη συνέχεια. 

4.2.2.1. Μέθοδος υπολογισμού μειωμένων καθαρών εσόδων του έργου 

Για την εφαρμογή της μεθόδου τα μειωμένα καθαρά έσοδα του έργου υπολογίζονται 

με αφαίρεση των προεξοφλούμενων δαπανών (παρούσα αξία των δαπανών) από τα 

μειωμένα έσοδα (παρούσα αξία των εσόδων) και, κατά περίπτωση, με προσθήκη της 

εναπομένουσας αξίας της επένδυσης. 
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Τα μειωμένα καθαρά έσοδα του έργου υπολογίζονται για συγκεκριμένη περίοδο 

αναφοράς που παρουσιάζεται παρακάτω. Η περίοδος αναφοράς περιλαμβάνει την 

περίοδο υλοποίησης του έργου. 

 

Περίοδοι αναφοράς 

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014, Παράρτημα Ι) 

 

Τομέας Περίοδος Αναφοράς (έτη) 

Σιδηροδρομικές μεταφορές 30 

Ύδρευση/αποχέτευση 30 

Οδικό δίκτυο 25-30 

Διαχείριση αποβλήτων 25-30 

Λιμένες και αερολιμένες 25 

Αστικές μεταφορές 25-30 

Ενέργεια 15-25 

Έρευνα και καινοτομία 15-25 

Ευρυζωνικά δίκτυα 15-20 

Υποδομή επιχειρήσεων 10-15 

Λοιποί τομείς 10-15 

 

Τα έσοδα και οι δαπάνες καθορίζονται με εφαρμογή της μεθόδου της οριακής 

προσέγγισης με βάση σύγκριση των εσόδων και των δαπανών που προκύπτουν στο 

πλαίσιο του σεναρίου της νέας επένδυσης με τα έσοδα και τις δαπάνες που 

προκύπτουν στο πλαίσιο του σεναρίου χωρίς τη νέα επένδυση. Όταν ένα έργο 

αποτελείται από ένα νέο περιουσιακό στοιχείο, τα έσοδα και οι δαπάνες είναι αυτά 

της νέας επένδυσης. 
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Όταν ο φόρος προστιθεμένης αξίας δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με το 

άρθρο 69 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο 

υπολογισμός των μειωμένων καθαρών εσόδων βασίζεται σε αριθμητικά στοιχεία που 

δεν περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας. 

Προσδιορισμός των εσόδων 

Για τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων, τα έσοδα προσδιορίζονται 

στην ακόλουθη βάση: 

α) κατά περίπτωση, τα τέλη χρήσης καθορίζονται τηρουμένης της αρχής «ο 

ρυπαίνων πληρώνει» και, αν είναι σκόπιμο, λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους 

οικονομικής προσιτότητας 

β) τα έσοδα δεν περιλαμβάνουν μεταβιβάσεις από εθνικούς ή περιφερειακούς 

προϋπολογισμούς ή εθνικά δημόσια συστήματα ασφάλισης 

γ) όταν ένα έργο προσθέτει νέα περιουσιακά στοιχεία για τη συμπλήρωση 

προϋπάρχουσας υπηρεσίας ή υποδομής, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι 

συνεισφορές από τους νέους χρήστες όσο και οι πρόσθετες συνεισφορές από 

τους υπάρχοντες χρήστες της νέας ή διευρυμένης υπηρεσίας ή υποδομής. 

Επίσης ως έσοδο θεωρείται και η ενδεχόμενη εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών 

που επιφέρει το έργο. 

Κάθε πληρωμή που λαμβάνει ο δικαιούχος απορρέουσα από συμβατικό όρο για 

παράβαση συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ του δικαιούχου και τρίτου μέρους ή 

τρίτων μερών ή που προέκυψε συνεπεία της απόσυρσης προσφοράς τρίτου μέρους 

το οποίο επελέγη σύμφωνα με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις (κατάθεση) 

δεν θεωρείται έσοδο. 

Προσδιορισμός των δαπανών 

Για τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων λαμβάνονται υπόψη οι 

ακόλουθες δαπάνες, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς όπως αυτή παρουσιάζεται παραπάνω: 

α) δαπάνες αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισμού για τη διασφάλιση της 

τεχνικής λειτουργίας του έργου  
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β) πάγιες λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 

συντήρησης, όπως οι δαπάνες προσωπικού, οι δαπάνες συντήρησης και 

επισκευής, οι δαπάνες γενικής διαχείρισης και διοίκησης και οι δαπάνες 

ασφάλισης 

γ) μεταβλητές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 

συντήρησης, όπως κατανάλωση πρώτων υλών, ενέργεια, άλλα αναλώσιμα, 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη συντήρησης και επισκευής που είναι 

απαραίτητη για την παράταση της διάρκειας του έργου. 

Εναπομένουσα αξία της επένδυσης 

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία του έργου έχουν προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 

μεγαλύτερη της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται παραπάνω, η εναπομένουσα 

αξία τους καθορίζεται με τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας των 

ταμειακών ροών κατά την υπολειπόμενη διάρκεια του έργου. Σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι για τον 

υπολογισμό της εναπομένουσας αξίας. 

Η εναπομένουσα αξία της επένδυσης περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των 

μειωμένων καθαρών εσόδων του έργου μόνο αν τα έσοδα υπερβαίνουν τις δαπάνες 

που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

Προεξόφληση των ταμειακών ροών 

Κατά τον υπολογισμό των εσόδων και των δαπανών λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 

ταμειακές ροές που πρόκειται να καταβληθούν ή να εισπραχθούν από το έργο. Οι 

ταμειακές ροές προσδιορίζονται για κάθε έτος στο οποίο καταβάλλονται ή 

εισπράττονται από το έργο κατά την περίοδο αναφοράς. 

Τα μη ταμειακά λογιστικά στοιχεία, όπως οι αποσβέσεις, τυχόν αποθεματικά για 

μελλοντικά έξοδα αντικατάστασης και αποθεματικά για απρόβλεπτα, εξαιρούνται από 

τον υπολογισμό. 

Οι ταμειακές ροές ανάγονται στην παρούσα αξία με τη χρήση χρηματοοικονομικού 

προεξοφλητικού επιτοκίου 4% σε πραγματικές τιμές ως ενδεικτικού επιτοκίου 

αναφοράς για τις δημόσιες επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ. 

Τιμές διαφορετικές από το 4% μπορούν να αιτιολογηθούν για τους ακόλουθους 

λόγους: α) τις ειδικές μακροοικονομικές συνθήκες του κράτους μέλους και τις διεθνείς 
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μακροοικονομικές τάσεις και συγκυρίες· ή β) τη φύση του επενδυτή ή τη δομή 

εφαρμογής, όπως συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· ή γ) τη φύση του σχετικού 

τομέα. 

4.2.2.2. Προσδιορισμός της επιλέξιμης προς συγχρηματοδότηση 

δαπάνης 

Τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθούνται για τον καθορισμό του ύψους της 

συγχρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 2 του «Οδηγού 

Εφαρμογής της ΕΕ για έργα που παράγουν καθαρά έσοδα, Έκδοση 2 – 24/03/2014» 

και είναι τα εξής: 

1. Υπολογισμός του συνολικού Επενδυτικού Κόστους του έργου. 

2. Καθορισμός του επιλέξιμου κόστους με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας (χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα). 

3. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: το 

λειτουργικό κόστος του έργου (περιλαμβανομένου και του κόστους 

αντικατάστασης στοιχείων τρέχοντος ενεργητικού ), τα έσοδα που θα αποφέρει, 

οι εξοικονομήσεις λειτουργικών εξόδων και η εναπομένουσα αξία του. (Καθαρά 

Έσοδα = Έσοδα – Λειτουργικές Δαπάνες + Εναπομένουσα Αξία) 

4. Υπολογισμός του Προεξοφλημένου συνολικού Επενδυτικού Κόστους, δηλαδή της 

Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) του επενδυτικού κόστους. 

5. Υπολογισμός των μειωμένων καθαρών εσόδων δηλαδή της Καθαρής Παρούσας 

Αξίας (NPV) των καθαρών εσόδων. 

6. Υπολογισμός του ελλείμματος χρηματοδότησης (Funding Gap). 

Έλλειμμα Χρηματοδότησης = Προεξοφλημένο συνολικό Επενδυτικό κόστος – 

Μειωμένα Καθαρά Έσοδα 

7. Καθορισμός του Συντελεστή του Ελλείμματος Χρηματοδότησης. Ο Συντελεστής 

Ελλείμματος Χρηματοδότησης ορίζεται ως ο λόγος του ελλείμματος 

χρηματοδότησης ως προς το προεξοφλημένο συνολικό επενδυτικό κόστος. 

8. Υπολογισμός του κόστους που είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση. 

Υπολογίζεται εφαρμόζοντας τον Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης πάνω 

στο επιλέξιμο κόστος με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας (χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα). Ο υπολογισμός αυτός προσδιορίζει το ποσό της 

απόφασης για χρηματοδότηση του έργου. 

9. Προσδιορισμός κοινοτικής στήριξης. 
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Κοινοτική στήριξη = Επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση κόστος x ποσοστό 

κοινοτικής συμμετοχής του Άξονα Προτεραιότητας που ανήκει το έργο 

4.2.3. Δήλωση δαπανών για έργα στα οποία έχουν εκ των προτέρων 

καθοριστεί τα καθαρά έσοδα 

Σε περιπτώσεις έργων που έχουν εκ των προτέρων καθοριστεί τα καθαρά έσοδα είτε 

με την εφαρμογή ενός κατ΄ αποκοπή ποσοστού (παρ. 4.2.1) είτε με τον υπολογισμό 

των μειωμένων καθαρών εσόδων (παρ. 4.2.2), οι επιλέξιμες δαπάνες προς 

συγχρηματοδότηση υπολογίζονται αυτόματα από το ΟΠΣ με την εφαρμογή του 

ποσοστού ελλείμματος χρηματοδότησης. 

Για τα έργα στα οποία ο εκ των προτέρων καθορισμός των καθαρών εσόδων 

πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή ενός κατ΄ αποκοπή ποσοστού (παρ. 4.2.1), δεν 

προκύπτει από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 κάποια υποχρέωση 

παρακολούθησης των καθαρών εσόδων που πράγματι παράγονται μετά την 

ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με την παράγραφο 3, εδάφιο 5, του άρθρου 61 

του Κανονισμού 1303/2013, όλα τα καθαρά έσοδα που παράγονται κατά την 

εκτέλεση και μετά την ολοκλήρωση του έργου θεωρείται ότι συνυπολογίζονται με την 

εφαρμογή του κατ’ αποκοπή ποσοστού και συνεπώς δεν αφαιρούνται εν συνεχεία 

από τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου. 

Για τα έργα στα οποία ο εκ των προτέρων καθορισμός των καθαρών εσόδων 

πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων (παρ. 

4.2.2), σύμφωνα με την παράγραφο 3, εδάφιο 6, του άρθρου 61 του Κανονισμού 

1303/2013, τα καθαρά έσοδα που παράγονται κατά την εκτέλεση του έργου και 

προκύπτουν από πηγές εσόδων που δεν είχαν συνυπολογιστεί για τον καθορισμό 

των δυνητικών καθαρών εσόδων του έργου, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις 

επιλέξιμες δαπάνες του έργου, το αργότερο κατά την τελική αίτηση πληρωμής που 

υποβάλλει ο Δικαιούχος. Επομένως σε όλες τις περιπτώσεις έργων στα οποία τα 

καθαρά έσοδα καθορίστηκαν με τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων, 

οι Δικαιούχοι θα πρέπει με την τελευταία δήλωση δαπανών να υποβάλλουν και 

στοιχεία σχετικά με τα καθαρά έσοδα που παρήχθησαν κατά την εκτέλεση του έργου 

(εφόσον παρήχθησαν καθαρά έσοδα κατά την υλοποίηση του έργου). Σε περίπτωση 

που στα καθαρά αυτά έσοδα συμμετέχουν και πηγές εσόδων που δεν είχαν 

συνυπολογιστεί κατά τον υπολογισμό των μειωμένων καθαρών εσόδων, τα 

αντίστοιχα ποσά θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου. 
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44..33..  ΈΈΡΡΓΓΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ  ΔΔΕΕΝΝ  ΥΥΠΠΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΔΔΥΥΝΝΑΑΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΚΚ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΩΩΝΝ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ  

Σε περιπτώσεις έργων που για λόγους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην παρ. 4.1 δεν 

είναι δυνατός ο εκ των προτέρων καθορισμός των καθαρών εσόδων, τα καθαρά 

έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση του έργου ή έως την 

προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του προγράμματος όπως 

καθορίζεται στους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο, αναλόγως του ποια χρονική 

στιγμή προηγείται, θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αφαιρούνται από τις 

δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή. 

Οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται με την απόφαση ολοκλήρωσης του έργου για το 

ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούν τα καθαρά 

έσοδα του έργου και να τα δηλώνουν στην/ στον υπεύθυνη/ ο Διαχειριστική Αρχή/ 

Ενδιάμεσο Φορέα προκειμένου να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται 

στην Επιτροπή.  

Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των κανονισμών, οι Δικαιούχοι των 

έργων που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει να παρακολουθούν τα 

έσοδα και τις λειτουργικές δαπάνες που παράγονται από κάθε έργο που παράγει 

καθαρά έσοδα, αρχίζοντας από το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης του έργου. Θα 

εκτελούν τον σχετικό υπολογισμό (ο οποίος περιγράφεται στο Παράρτημα ΙV) σε 

ετήσια βάση (1/7/έτους ν έως 30/6/έτους ν+1) και θα τον υποβάλλουν στην/ στον 

υπεύθυνη/ ο Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσο Φορέα μέχρι την 30/9 κάθε έτους. Ειδικά 

ο υπολογισμός των καθαρών εσόδων της τελευταίας ετήσιας περιόδου θα πρέπει να 

αποστέλλεται στην/ στον υπεύθυνη/ ο Διαχειριστική Αρχή/ Ενδιάμεσο Φορέα εντός 

τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας για την παρακολούθηση των καθαρών 

εσόδων.  
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555...   ΜΜΜΕΕΕΘΘΘΟΟΟΔΔΔΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΜΜΜΕΕΕΙΙΙΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΛΛΛΕΕΕΞΞΞΙΙΙΜΜΜΩΩΩΝΝΝ   

ΔΔΔΑΑΑΠΠΠΑΑΑΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΑΑΑ   ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑ   ΠΠΠΟΟΟΥΥΥ   ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΓΓΓΟΟΟΥΥΥΝΝΝ   ΕΕΕΣΣΣΟΟΟΔΔΔΑΑΑ   

ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΥΥΥΛΛΛΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥΣΣΣ   
 

Στις περιπτώσεις έργων που παράγουν έσοδα κατά την υλοποίησή τους 

(παράγραφος 8 του άρθρου 65 του Κανονισμού 1303/2013), η επιλέξιμη δαπάνη του 

έργου θα πρέπει να μειώνεται κατά τα καθαρά έσοδα τα οποία δεν ελήφθησαν 

υπόψη κατά τον χρόνο έγκρισης του και που παρήχθησαν άμεσα μόνον κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής του, το αργότερο κατά την αίτηση τελικής πληρωμής που 

υποβάλλει ο Δικαιούχος. Όταν δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση όλο το 

κόστος, τα καθαρά έσοδα κατανέμονται κατ’ αναλογία στα επιλέξιμα και στα μη 

επιλέξιμα μέρη του κόστους.  

Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των κανονισμών, οι Δικαιούχοι των 

έργων που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, θα πρέπει να παρακολουθούν τα 

έσοδα και τις λειτουργικές δαπάνες που παράγονται από το έργο κατά την 

υλοποίησή του και μαζί με την τελευταία δήλωση δαπανών που αφορά το έργο να 

υποβάλλουν στοιχεία (σύμφωνα με το Παράρτημα V) σχετικά με τα καθαρά έσοδα 

που παρήχθησαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα εκτέλεσης του έργου. Τα καθαρά 

έσοδα θα αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου. 
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666...   ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ      

Παράρτημα I: Παράδειγμα υπολογισμού Ελλείμματος Χρηματοδότησης στην 

περίπτωση που είναι δυνατό να καθοριστούν εκ των πρότερων τα 

καθαρά έσοδα 

Παράρτημα II: Υπολογισμός του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση κόστους για 

έργα που παράγουν έσοδα μετά την υλοποίηση τους για σκοπούς 

του Άρθρου 61 (3α) του Κανονισμού 1303/2013  (με χρήση κατ' 

αποκοπήν ποσοστού) 

Παράρτημα III: Υπολογισμός του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση κόστους για τα 

έργα που παράγουν έσοδα μετά την υλοποίηση τους για σκοπούς 

του Άρθρου 61 (3β) του Κανονισμού 1303/2013  (με υπολογισμό 

μειωμένων καθαρών εσόδων)   

Παράρτημα IV: Υπολογισμός των καθαρών εσόδων που παράγονται μετά την 

υλοποίηση του έργου για σκοπούς του Άρθρου 61 (6) του 

Κανονισμού 1303/2013 

Παράρτημα V: Υπολογισμός των καθαρών εσόδων που παράγονται κατά την 

υλοποίηση του έργου για σκοπούς του Άρθρου 65 (8) του 

Κανονισμού 1303/2013 
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ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   ΙΙΙ   
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΤΑ 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 

1. Υπολογισμός του Επενδυτικού Κόστους του έργου. 

ΕΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

2016 25 

2017 25 

2018 25 

2019 25 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

2. Καθορισμός του επιλέξιμου κόστους με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας (χωρίς 

να  λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά έσοδα). 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

80 20 100 

 

Ι. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

3. Ένταξη Έργου σε σχετικό τομέα και καθορισμός κατ’ αποκοπήν ποσοστού. Έστω 

ότι στην περίπτωσή μας το έργο ανήκει στον τομέα της Ύδρευσης για τον οποίο 

το ποσοστό είναι 25% (Παράρτημα V Κανονισμού 1303/2013). 

4. Υπολογισμός Συντελεστή ελλείματος χρηματοδότησης: 

1 - 25% = 75% 

5. Υπολογισμός επιλέξιμου προς συγχρηματοδότηση κόστους: 

€ 80 x 75% = € 60 
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6. Προσδιορισμός κοινοτικής στήριξης: Υπολογίζεται εφαρμόζοντας το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης που καθορίζεται ανά Ταμείο για κάθε Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα και για κάθε άξονα προτεραιότητας στην απόφαση της Επιτροπής 

περί έγκρισης επιχειρησιακού προγράμματος, επί των επιλέξιμων προς 

συγχρηματοδότηση δαπανών. Για παράδειγμα, αν στην απόφαση της Επιτροπής 

για έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος το μέγιστο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ ορίζεται σε 85% τότε η κοινοτική στήριξη θα 

ανέρχεται σε: 

85% x € 60 = € 51 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

3. Υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας (NPV) του επενδυτικού κόστους. 

 

ΕΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4%) 

2016 25 24,04 

2017 25 23,11 

2018 25 22,22 

2019 25 21,37 

ΣΥΝΟΛΟ 100 90,75 

 

4. Υπολογισμός των Καθαρών Εσόδων. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: οι 

λειτουργικές δαπάνες του έργου, τα έσοδα που θα αποφέρει και η εναπομένουσα 

αξία του. (Καθαρά Έσοδα = Έσοδα – Λειτουργικές Δαπάνες + Εναπομένουσα 

Αξία). Θεωρούμε ότι το έργο ανήκει στην κατηγορία «Ύδρευση/αποχέτευση» 

οπότε έχει περίοδο αναφοράς 30 ετών συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος 
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της υλοποίησης του έργου. Στην περίπτωσή μας η περίοδος εκτείνεται από το 

2016 έως το 2045. 

 

ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 

2020 3 1  2 

2021 3 1  2 

2022 3 1  2 

2023 3 1  2 

2024 3 1  2 

2025 3 1  2 

2026 3 1  2 

2027 3 1  2 

2028 3 1  2 

2029 3 1  2 

2030 3 1  2 

2031 3 1  2 

2032 3 1  2 

2033 3 1  2 

2034 3 1  2 

2035 3 1  2 

2036 3 1  2 
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ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 

2037 3 1  2 

2038 3 1  2 

2039 3 1  2 

2040 3 1  2 

2041 3 1  2 

2042 3 1  2 

2043 3 1  2 

2044 3 1  2 

2045 3 1 10 12 

ΣΥΝΟΛΑ 78 26 10 62 

 

5. Υπολογισμός της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) των Καθαρών Εσόδων δηλ. 

των Λειτουργικών Δαπανών, των Εσόδων και της Εναπομένουσας Αξίας. 

ΕΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 

2020 2 1,64 

2021 2 1,58 

2022 2 1,52 

2023 2 1,46 

2024 2 1,41 
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ΕΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 

2025 2 1,35 

2026 2 1,30 

2027 2 1,25 

2028 2 1,20 

2029 2 1,15 

2030 2 1,11 

2031 2 1,07 

2032 2 1,03 

2033 2 0,99 

2034 2 0,95 

2035 2 0,91 

2036 2 0,88 

2037 2 0,84 

2038 2 0,81 

2039 2 0,78 

2040 2 0,75 

2041 2 0,72 

2042 2 0,69 

2043 2 0,67 

2044 2 0,64 
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ΕΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 

2045 12 3,70 

ΣΥΝΟΛΑ 62 30,41 

 

6. Υπολογισμός του ελλείμματος χρηματοδότησης 

€ 90,75 - € 30,41 = € 60,34 

7. Καθορισμός του Συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης 

€ 60,34 / € 90,75 = 66,49% 

8. Υπολογισμός του επιλέξιμου προς συγχρηματοδότηση κόστους: Υπολογίζεται 

εφαρμόζοντας τον Συντελεστή Ελλείμματος Χρηματοδότησης πάνω στο επιλέξιμο 

κόστος με βάση τους κανόνες επιλεξιμότητας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 

έσοδα). Ο υπολογισμός αυτός προσδιορίζει το ποσό της απόφασης για 

χρηματοδότηση του έργου. 

Επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση κόστος: € 80 x 66,49% = € 53,19 

9. Προσδιορισμός κοινοτικής στήριξης: Υπολογίζεται εφαρμόζοντας το ποσοστό 

συγχρηματοδότησης που καθορίζεται ανά Ταμείο για κάθε Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα και για κάθε άξονα προτεραιότητας στην απόφαση της Επιτροπής 

περί έγκρισης επιχειρησιακού προγράμματος, επί του επιλέξιμου προς 

συγχρηματοδότηση κόστους. Για παράδειγμα, αν στην απόφαση της Επιτροπής 

για έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος το μέγιστο ποσοστό 

συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ ορίζεται σε 85% τότε η κοινοτική στήριξη θα 

ανέρχεται σε: 

85% x € 53,19 = € 45,21 
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ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   IIIIIIΙΙΙ



36 

 

 



37 

 



38 

 

 



39 



40 
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