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2η δημόσια διαβούλευση 

για την αναθεώρηση του 

ΓΑΚ 651/2014 

Λευκή Βίβλος σχετικά με τις 
ξένες επιδοτήσεις στην 

ενιαία αγορά 

2η τροποποίηση Προσωρι-

νού Πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων 2020 λόγω 

κορωνοϊού 

3η τροποποίηση Προσωρι-

νού Πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων 2020 λόγω 

κορωνοϊού 

Νέα παράταση διάρκειας 

ισχύος ελληνικού μέτρου 

τραπεζικών εγγυήσεων  

Έγκριση ελληνικού μέτρου 
στήριξης των αυτοαπασχο-

λούμενων λόγω κορωνοϊού  

Έγκριση ελληνικού καθε-

στώτος ενισχύσεων προς 
ανθοπαραγωγούς λόγω 

κορωνοϊού  

Έγκριση κυπριακού μέτρου 

αναβολής πληρωμής του 

ΦΠΑ λόγω κορωνοϊού 

Έγκριση κυπριακού καθε-

στώτος ενισχύσεων για 

γεωργούς λόγω κορωνοϊού  

Έγκριση κυπριακών μέτρων 
στήριξης των ΜΜΕ και των 

αυτοαπασχολούμενων λόγω 

κορωνοϊού  

Έγκριση κρατικών ενισχύ-
σεων άλλων κρατών μελών 

λόγω του κορωνοϊού 
(Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 

Δανία, Ιταλία, Κροατία, 
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμ-

βούργο, Ολλανδία, Ουγγα-

ρία, Φινλανδία) 

Παράταση πολωνικού καθε-
στώτος εκκαθάρισης των 

πιστωτικών ενώσεων  

Παράταση ιρλανδικού καθε-

στώτος εκκαθάρισης των πι-

στωτικών ενώσεων  

Έγκριση σύστασης ολλανδικού 
χρηματοδοτικού ιδρύματος 

ανάπτυξης  

Τροποποίηση γαλλικού καθε-

στώτος επενδύσεων επιχειρη-

ματικού κινδύνου  

Έγκριση δανικού καθεστώτος 
ενισχύσεων προς μονάδες  

παραγωγής ενέργειας από 

βιομάζα  

Έγκριση ισπανικού καθεστώτος 

για ηλεκτροδότηση περιφερεια-

κών περιοχών  

Έγκριση κροατικού καθεστώτος 
ενισχύσεων προς ενεργοβόρες 

επιχειρήσεις  

Έγκριση γερμανικού καθεστώ-

τος ενισχύσεων για σταθμούς 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-

των  

Έγκριση νέας ενίσχυσης για το 

κλείσιμο ορυχείων της HBP στη 

Σλοβακία  

Έγκριση ολλανδικού μέτρου 
ενίσχυσης για το κλείσιμο μονά-

δας παραγωγής ενέργειας  

Παράταση σουηδικού φορολο-

γικού μέτρου για βιοαέριο και 

βιοπροπάνιο  

Παράταση ιταλικών φορολογι-
κών μέτρων για θαλάσσιες 

μεταφορές  

Έγκριση ιταλικού μέτρου για 

σιδηροδρομικές εμπορευματι-

κές μεταφορές  

Έγκριση αντιστάθμισης ΥΓΟΣ 
προς την ισπανική ταχυδρομική 

εταιρία Correos  

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και 

ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

 

Δεύτερη δημόσια διαβούλευση για την 

αναθεώρηση του ΓΑΚ 651/2014 

κρατικών ενισχύσεων οι  

οποίοι διέπουν αυτά τα είδη 

χρηματοδότησης να ευθυ-

γραμμιστούν, προκειμένου 

να επισπευσθεί η υλοποίηση 

των έργων και, παράλληλα, 

να διατηρηθεί ο ανταγωνι-

σμός. 

Η εξαίρεση αυτών των ενι-

σχύσεων από την υποχρέω-

ση εκ των προτέρων κοινο-

ποίησης και έγκρισης από 

την Επιτροπή βασίζεται στις 

διασφαλίσεις που ενσωμα-

τώνονται στα προγράμματα 

της ΕΕ τα οποία διαχειρίζε-

ται κεντρικά η Επιτροπή. Ει-

δικότερα, η στήριξη που χο-

ρηγείται στο πλαίσιο των εν 

λόγω προγραμμάτων από-

σκοπεί στην επίτευξη στό-

χου κοινού ενδιαφέροντος, 

θεραπεύει μια ανεπάρκεια 

Δημόσια διαβούλευση – ΓΑΚ 

651/2014 – επέκταση πεδί-

ου εφαρμογής – ενισχύσεις 

για έργα InvestEU, Horizon 

και Interreg 

Η Επιτροπή επικαιροποίησε 

την πρότασή της για τους 

απλουστευμένους κανόνες 

περί κρατικών ενισχύσεων, 

βάσει των οποίων οι ενισχύ-

σεις που χορηγούνται μέσω 

εθνικών κονδυλίων για έργα 

που λαμβάνουν στήριξη στο 

πλαίσιο ορισμένων προ-

γραμμάτων υπό κεντρική 

διαχείριση της ΕΕ θα απαλ-

λάσσονται από τον εκ των 

προτέρων έλεγχο της Επι-

τροπής. Στόχος της επικαι-

ροποιημένης πρότασης εί-

ναι οι κανόνες κεντρικής 

χρηματοδότησης από την ΕΕ 

και οι κανόνες της ΕΕ περί 
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περιγράφονται λεπτομερώς στο 

Επεξηγηματικό Σημείωμα που 

συνοδεύει την πρόταση. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλού-

νται να υποβάλουν τις παρατηρή-

σεις τους επί της νέας πρότασης 

έως τις 6 Ιουλίου 2020. 

Η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει 

το τελικό αναθεωρημένο κείμενο 

εγκαίρως, ενόψει της έναρξης του 

επόμενου πολυετούς δημοσιονομι-

κού πλαισίου, ώστε να εξασφαλι-

στεί ότι όλοι οι κανόνες θα έχουν 

θεσπιστεί αρκετά πριν από την 

έναρξη της νέας περιόδου χρημα-

τοδότησης το 2021. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_20_857 

της αγοράς ή εξυπηρετεί στόχους 

κοινωνικοοικονομικής συνοχής 

και περιορίζεται στο ελάχιστο  

αναγκαίο ποσό, οπότε ο κίνδυνος 

στρέβλωσης του ανταγωνισμού 

είναι περιορισμένος. 

Η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να 

συμπεριλάβει αυτού του είδους 

τις ενισχύσεις στον ΓΑΚ 651/ 

2014. Έτσι, πραγματοποίησε μια 

πρώτη δημόσια διαβούλευση από 

τις 27 Ιουλίου 2019 έως τις 27 

Σεπτεμβρίου 2019 για στοχοθετη-

μένη αναθεώρηση του ΓΑΚ, προ-

κειμένου να επεκτείνει την εφαρ-

μογή του, βάσει ορισμένων προϋ-

ποθέσεων, στα εθνικά κονδύλια 

που περιλαμβάνονται στους ακό-

λουθους τρεις τομείς: 

1. Χρηματοδοτικές και επενδυτι-

κές δραστηριότητες που στηρίζο-

νται από το Ταμείο InvestEU· 

2. Έργα έρευνας, ανάπτυξης και 

καινοτομίας (ΕΑ&Κ) που έχουν 

λάβει «Σφραγίδα Αριστείας» στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορί-

ζων Ευρώπη» (HORIZON), καθώς 

και έργα στο πλαίσιο του μελλοντι-

κού προγράμματος συγχρηματο-

δότησης· 

3. Σχέδια ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας (ΕΕΣ), γνωστά ως 

πολιτική Interreg. 

Κατά την πρώτη διαβούλευση, η 

Επιτροπή έλαβε πολλές παρατη-

ρήσεις, τις οποίες ανέλυσε και 

εξέτασε προσεκτικά κατά την εκ-

πόνηση της επικαιροποιημένης 

πρότασης. 

Οι αλλαγές που έγιναν στην επι-

καιροποιημένη πρόταση αποσκο-

πούν στην αύξηση της σαφήνειας 

και στην περαιτέρω ευθυγράμμι-

ση των κανόνων κρατικών ενισχύ-

σεων με τους σχετικούς κανόνες 

χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως 

Λευκή Βίβλος σχετικά με τις ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά 

επιδότησης, δηλαδή το εάν χορη-

γείται από τρίτη χώρα. Οι ενότητες 

μπορούν είτε να εφαρμοστούν 

εναλλακτικά σε αυτόνομη βάση, 

είτε συνδυαστικά. 

Αναλυτικότερα, η ενότητα 1 απο-

τελεί ένα γενικό  μέσο  για  την  

αντιμετώπιση  ξένων επιδοτήσεων  

που  προκαλούν  στρεβλώσεις  

στην  εσωτερική  αγορά  και  χο-

ρηγούνται  σε δικαιούχο  ο  ο-

ποίος  είναι  εγκατεστημένος  ή,  

σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  δρα-

στηριοποιείται στην ΕΕ. Στο πλαί-

σιο της ενότητας αυτής, οι αρμό-

διες εποπτικές αρχές (η Επιτροπή 

και οι σχετικές αρχές  των  κρα-

τών  μελών  που  θα  ασκούν  τις  

αντίστοιχες  εξουσίες)  μπορούν  

να  ενεργούν  βάσει οποιωνδήποτε 

στοιχείων κρίνουν συναφή με τη 

χορήγηση ξένης επιδότησης σε 

δικαιούχο που δραστηριοποιείται 

στην ΕΕ. Μια υπόθεση θα ξεκινά 

με προκαταρκτικό έλεγχο του κα-

τά πόσον υπάρχει ξένη  επιδότηση  

που  μπορεί  να  προκαλέσει  

Λευκή Βίβλος – ίσοι όροι ανταγω-

νισμού – ξένες επιδοτήσεις – δη-

μόσια διαβούλευση 

Οι  κανόνες  της  ΕΕ  για  τις  κρα-

τικές  ενισχύσεις  συμβάλλουν  

στη  διατήρηση  ίσων  όρων αντα-

γωνισμού μεταξύ των επιχειρήσε-

ων στην εσωτερική αγορά όσον 

αφορά τις επιδοτήσεις που χορη-

γούνται από τα κράτη μέλη της 

ΕΕ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν τέτοιοι 

κανόνες για τις επιδοτήσεις που 

χορηγούνται από αρχές τρίτων 

χωρών σε επιχειρήσεις που λει-

τουργούν στην εσωτερική αγορά, 

με αποτέλεσμα οι ξένες επιδοτή-

σεις να μπορούν να προκαλούν  

άνισους  όρους  ανταγωνισμού,  

στο  πλαίσιο  των  οποίων  λιγότε-

ρο αποδοτικοί  φορείς  της αγο-

ράς αναπτύσσονται  και  αυξά-

νουν  το  μερίδιο  αγοράς  τους  

εις βάρος περισσότερο αποδοτι-

κών φορέων. Ιδιαίτερη ανησυχία 

προκαλούν οι ξένες επιδοτήσεις 

για την εξαγορά «επιχειρήσεων-

στόχων της ΕΕ» και τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων. Ως  «επιχεί-

ρηση-στόχος  της  ΕΕ»  ορίζεται  

κάθε  επιχείρηση  που  είναι εγκα-

τεστημένη στην ΕΕ και καλύπτει 

ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο 

κύκλου εργασιών σε επίπεδο ΕΕ ή 

πληροί άλλα ποιοτικά κριτήρια. 

Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι 

το άνοιγμα της ενιαίας αγοράς σε 

ξένες επενδύσεις είναι ωφέλιμο 

για την οικονομία της ΕΕ, υιοθέτη-

σε Λευκή Βίβλο σχετικά με την 

εξασφάλιση ίσων όρων ανταγω-

νισμού σχετικά με τις ξένες επιδο-

τήσεις. Η Λευκή Βίβλος προβλέπει 

ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση 

των στρεβλωτικών επιπτώσεων 

που προκαλούνται από ξένες επι-

δοτήσεις i) στην ενιαία αγορά εν 

γένει (ενότητα 1), ii) στις εξαγορές 

εταιριών της ΕΕ (ενότητα 2) και iii) 

στις διαδικασίες σύναψης δημόσι-

ων συμβάσεων της ΕΕ (ενότητα 

3). Σε όλες τις ενότητες, ο απο-

φασιστικός παράγοντας για την 

εφαρμογή του προτεινόμενου 

πλαισίου είναι η προέλευση της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_857
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_857
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_857
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2η τροποποίηση Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω κορω-

νοϊού  

εφόσον πληρούνται ορισμένες  

προϋποθέσεις. 

Τέλος, η Λευκή Βίβλος καθορίζει 

τρόπους, προκειμένου οι οικονομι-

κοί φορείς να ανταγωνίζονται επί 

ίσοις όροις για τη λήψη χρηματο-

δότησης από την ΕΕ. Η Επιτροπή 

σημειώνει ότι η χρηματοδότηση 

της ΕΕ δεν θα πρέπει να συμβάλ-

λει στην ευνοϊκή μεταχείριση των 

εταιριών που έχουν λάβει ξένες 

επιδοτήσεις που προκαλούν στρε-

βλώσεις στον ανταγωνισμό. 

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι 

ανοιχτή έως τις 23 Σεπτεμβρίου 

2020. Βάσει των παρατηρήσεων 

που θα λάβει, η Επιτροπή θα κα-

ταρτίσει κατάλληλες νομοθετικές 

προτάσεις για την αντιμετώπιση 

των στρεβλωτικών επιπτώσεων 

των ξένων επιδοτήσεων στην ενι-

αία αγορά. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_20_1070 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?

uri=CELEX:52020DC0253&from=

EN 

στρέβλωση  της εσωτερικής  αγο-

ράς.  

Εάν μετά το πέρας του προκαταρ-

κτικού ελέγχου δεν προκύπτουν 

επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, η 

αρμόδια εποπτική αρχή θα περα-

τώνει την υπόθεση. Εάν, όμως, 

υπάρχουν στοιχεία  που  τείνουν  

να  αποδείξουν ότι μία  ξένη  επι-

δότηση  μπορεί  να προκαλέσει 

στρέβλωση, θα  ακολουθεί διεξο-

δική έρευνα, κατά  τη διάρκεια 

της οποίας η αρμόδια εποπτική 

αρχή θα πρέπει να επιβεβαιώσει 

την προκαταρκτική της διαπίστω-

ση. Μετά το πέρας της εν λόγω 

διεξοδικής έρευνας, εάν επιβεβαι-

ωθεί ότι ενδέχεται να υπήρξε ή να 

υπάρξει στρέβλωση, η αρμόδια 

εποπτική αρχή θα έχει τη δυνατό-

τητα να επιβάλει μέτρα για την 

επανόρθωση αυτών των στρεβλώ-

σεων («επανορθωτικά  μέτρα»). 

Αντίθετα, εάν δεν επιβεβαιωθούν 

οι αρχικές υποθέσεις, η έρευνα 

θα περατώνεται. 

Στόχος της  ενότητας 2 είναι ειδι-

κά η αντιμετώπιση  στρεβλώσεων 

που προκαλούνται  από ξένες  επι-

δοτήσεις  που διευκολύνουν την  

εξαγορά  επιχειρήσεων-στόχων 

της ΕΕ. Βάσει της παρούσας ενό-

τητας, η αρμόδια εποπτική αρχή 

θα ελέγχει εκ των προτέρων και 

κατόπιν υποχρεωτικής κοινοποίη-

σης σε αυτήν τις σχεδιαζόμενες  

εξαγορές  που  ενέχουν ενδεχομέ-

νως ξένες επιδοτήσεις. Η διαδικα-

σία ελέγχου πραγματοποιείται σε  

δύο στάδια: φάση προκαταρκτι-

κού ελέγχου και, κατά περίπτωση, 

διεξοδική έρευνα. Για τη διασφά-

λιση της αποτελεσματικότητας του 

εν λόγω συστήματος, η αρμόδια 

εποπτική αρχή θα μπορεί να ελέγ-

ξει αυτεπαγγέλτως και εκ των  

υστέρων μια εξαγορά που δεν της 

κοινοποιήθηκε και να την απαγο-

ρεύσει ή, εάν έχει ήδη ολοκληρω-

θεί, να την ακυρώσει.   

Η ενότητα 3 αφορά την αντιμετώ-

πιση των ξένων επιδοτήσεων υπό 

τον πρίσμα των κανόνων  δημοσί-

ων συμβάσεων.  Οι  αγοραστές  

του δημόσιου τομέα στην ΕΕ θα 

υποχρεούνται  να  αποκλείουν  

από  τις  διαδικασίες  σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων τους οικο-

νομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν 

λάβει ξένες επιδοτήσεις που προ-

καλούν στρεβλώσεις. Αυτός ο  

νέος λόγος αποκλεισμού θα μπο-

ρεί να εφαρμόζεται στην εκάστοτε 

επίμαχη διαδικασία, αλλά θα μπο-

ρεί επίσης να οδηγήσει σε από-

κλεισμό από μεταγενέστερες δια-

δικασίες σύναψης συμβάσεων, 

να προβεί σε δεύτερη τροποποίη-

ση του Προσωρινού Πλαισίου κρα-

τικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού, προκειμένου να συμπε-

ριληφθεί η δυνατότητα των κρα-

τών μελών να παρέχουν δημόσια 

στήριξη υπό μορφή μετοχικών 

μέσων (π.χ. νέες κοινές ή προνομι-

ούχες μετοχές) και/ή υβριδικών 

κεφαλαιακών μέσων (π.χ. δικαιώ-

ματα συμμετοχής στα κέρδη,   

αφανείς συμμετοχές, ομόλογα) σε 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες λόγω της 

έξαρσης της νόσου COVID-19. 

Στόχος της εν λόγω τροποποίησης 

είναι να διασφαλιστεί ότι οι κλυ-

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού – επέ-

κταση και τροποποίηση Προσωρι-

νού Πλαισίου – μέτρα ανακεφα-

λαιοποίησης  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι βιώ-

σιμες μη χρηματοπιστωτικές επι-

χειρήσεις που διέρχονται προσω-

ρινή κρίση ρευστότητας λόγω της 

έξαρσης της νόσου COVID-19 μπο-

ρεί να αντιμετωπίζουν πιο μα-

κροπρόθεσμα ζητήματα φερεγγυ-

ότητας. Για πολλές από αυτές τις 

επιχειρήσεις, τα μέτρα έκτακτης 

ανάγκης που τέθηκαν σε εφαρμο-

γή για τον έλεγχο της εξάπλωσης 

της νόσου COVID-19 είχαν ως  

αποτέλεσμα τη μείωση ή ακόμη 

και την αναστολή της παραγωγής 

αγαθών και/ή της παροχής υπη-

ρεσιών, καθώς και σημαντικό κλυ-

δωνισμό της ζήτησης. Οι ζημίες 

που προκύπτουν θα εκφραστούν 

με μείωση του μετοχικού κεφαλαί-

ου των επιχειρήσεων και θα επη-

ρεάσουν αρνητικά την ικανότητά 

τους να λαμβάνουν δάνεια από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η 

Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση 

αυτή ενδέχεται να πλήξει το σύνο-

λο της οικονομίας της ΕΕ για μεγά-

λο χρονικό διάστημα. 

Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1070
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1070
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0253&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0253&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0253&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0253&from=EN
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3η τροποποίηση Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω κορω-

νοϊού 

και σε εκείνες που αντιμετώπιζαν 

οικονομικές δυσκολίες την 31η 

Δεκεμβρίου 2019. Η Επιτροπή 

έκρινε ότι, λόγω του μικρού μεγέ-

θους τους και της περιορισμένης 

συμμετοχής τους σε διασυνορια-

κές συναλλαγές, οι κρατικές ενι-

σχύσεις προς τις πολύ μικρές και 

μικρές επιχειρήσεις λόγω κορω-

νοϊού έχουν μικρότερη πιθανότη-

τα να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό 

σε σύγκριση με τις κρατικές ενι-

σχύσεις προς μεγαλύτερες επιχει-

ρήσεις. Ωστόσο, εκτός του πεδίου 

εφαρμογής της εν λόγω τροποποί-

ησης τίθενται οι μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις που είτε βρί-

σκονται ήδη σε διαδικασία αφε-

ρεγγυότητας είτε έχουν λάβει ενί-

σχυση διάσωσης που δεν έχει  

επιστραφεί είτε έχουν υπαχθεί σε 

σχέδιο αναδιάρθρωσης.  

Η εν λόγω τροποποίηση αυξάνει, 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού – επέ-

κταση και τροποποίηση Προσωρι-

νού Πλαισίου – πολύ μικρές και 

μικρές επιχειρήσεις – νεοφυείς 

επιχειρήσεις 

Η Επιτροπή προέβη σε τρίτη τρο-

ποποίηση του Προσωρινού Πλαι-

σίου κρατικών ενισχύσεων 2020 

λόγω του κορωνοϊού, που ειδικό-

τερα αφορά τα εξής: 

Στήριξη των πολύ μικρών και 

μικρών επιχειρήσεων, συμπερι-

λαμβανομένων των νεοφυών επι-

χειρήσεων 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι πο-

λύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

(με λιγότερους από 50 εργαζόμε-

νους και κύκλο εργασιών και/ή 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 

μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ) 

επλήγησαν ιδιαίτερα από την 

έλλειψη ρευστότητας που προκά-

λεσε ο οικονομικός αντίκτυπος 

της πανδημίας του κορωνοϊού, 

γεγονός που επιδείνωσε τις δυ-

σκολίες που αντιμετωπίζουν για 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε 

σύγκριση με τις μεγαλύτερες επι-

χειρήσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμή-

σεις της Επιτροπής, εάν αυτές οι 

δυσκολίες δεν αντιμετωπιστούν, 

μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων 

θα οδηγηθεί σε πτώχευση, προκα-

λώντας σοβαρές διαταραχές στο 

σύνολο της ευρωπαϊκής οικονο-

μίας.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφά-

σισε να επεκτείνει το Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020, ώστε να επιτρέψει στα κρά-

τη μέλη να προσφέρουν δημόσια 

στήριξη προς όλες τις πολύ μικρές 

και μικρές επιχειρήσεις, ακόμη 

των εταιριών που έχουν λάβει  

ενίσχυση και το ποσό της ενίσχυ-

σης εντός τριών μηνών από την 

ανακεφαλαιοποίηση. Αντίστοιχα, 

οι δικαιούχοι, εκτός των ΜΜΕ, 

πρέπει να δημοσιεύσουν πληρο-

φορίες σχετικά με τη χρήση της 

χορηγηθείσας ενίσχυσης, συμπε-

ριλαμβανομένου του τρόπου με 

τον οποίο η ενίσχυση μπορεί να 

στηρίξει τις δραστηριότητες της 

εταιρείας σύμφωνα με τις κοινοτι-

κές και εθνικές υποχρεώσεις που 

συνδέονται με τον πράσινο και τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό.  

Τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης 

ισχύουν κατ’ εξαίρεση έως την 1η 

Ιουλίου 2021, καθώς το Προσωρι-

νό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονομί-

ας λόγω κορωνοϊού λήγει στις 31 

Δεκεμβρίου 2020, εκτός και εάν 

παραταθεί. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_838 

δωνισμοί της οικονομίας δεν θα 

οδηγήσουν τις επιχειρήσεις που 

ήταν βιώσιμες πριν από την 

έξαρση της νόσου COVID-19 σε 

έξοδο από την αγορά. 

Ειδικότερα, στην Ανακοίνωση που 

εξέδωσε η Επιτροπή (2020/C 

164/03) προβλέφθηκε ότι η πα-

ροχή εθνικής δημόσιας στήριξης 

υπό μορφή μετοχικών μέσων και/ 

ή υβριδικών κεφαλαιακών μέσων 

στο πλαίσιο καθεστώτων ή σε με-

μονωμένες περιπτώσεις, θα πρέ-

πει να εξετάζεται μόνο εάν δεν 

μπορεί να βρεθεί άλλη κατάλληλη 

λύση και υπό αυστηρές προϋπο-

θέσεις. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι 

μπορούν να είναι μόνον επιχειρή-

σεις που δεν αντιμετώπιζαν δυ-

σκολίες πριν την έξαρση της παν-

δημίας και οι οποίες, χωρίς τα 

μέτρα ανακεφαλαιοποίησης, κιν-

δυνεύουν να παύσουν τις δραστη-

ριότητές τους, καθώς δεν δύνα-

νται να βρουν χρηματοδότηση 

στην αγορά με προσιτούς όρους. 

Ωστόσο, έως ότου εξαργυρωθεί 

τουλάχιστον το 75% της ανακεφα-

λαιοποίησης, οι δικαιούχοι, εκτός 

από τις ΜΜΕ, απαγορεύεται κατ’ 

αρχήν να αποκτήσουν ποσοστό 

άνω του 10% σε ανταγωνιστές ή 

άλλους φορείς που  ασκούν την  

ίδια  κατηγορία δραστηριοτήτων.  

Περαιτέρω, όσον αφορά την 

ένταση της ενίσχυσης, αυτή θα 

πρέπει να περιορίζεται στο ελάχι-

στο αναγκαίο για τη βιωσιμότητα 

της δικαιούχου επιχείρησης ποσό. 

Προβλέπεται, ακόμη, ότι οι δικαι-

ούχοι που δεν είναι ΜΜΕ και 

έχουν λάβει ενίσχυση που υπερ-

βαίνει το  25%  των  ιδίων κεφα-

λαίων κατά τον  χρόνο της  παρέμ-

βασης, οφείλουν να  καταθέτουν 

αξιόπιστη στρατηγική εξόδου της 

συμμετοχής του κράτους μέλους, 

εκτός εάν η παρέμβαση του κρά-

τους μειωθεί κάτω από το 25% 

των ιδίων κεφαλαίων εντός 12 

μηνών από τη χορήγηση της ενί-

σχυσης. 

Tέλος, τα κράτη μέλη υποχρεού-

νται να δημοσιεύσουν λεπτομέ-

ρειες σχετικά με την ταυτότητα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_838
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Με αυτόν τον τρόπο δίνονται με-

γαλύτερα κίνητρα στις επιχειρή-

σεις να αναζητήσουν συνεισφορά 

από την αγορά για την κάλυψη 

των κεφαλαιακών τους αναγκών, 

διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τον 

ανταγωνισμό. 

Προστασία της ενιαίας αγοράς 

και διασφάλιση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού 

Με τη νέα τροποποίηση του Προ-

σωρινού Πλαισίου κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 λόγω του κορωνοϊ-

ού, αποσαφηνίζεται ότι οι ενισχύ-

σεις δεν πρέπει να εξαρτώνται 

από τη μετεγκατάσταση της πα-

ραγωγικής ή άλλης δραστηριότη-

τας του δικαιούχου από άλλη χώ-

ρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) στο έδαφος του κρά-

τους μέλους που χορηγεί την ενί-

σχυση, δεδομένου ότι ένας τέ-

τοιος όρος θα ήταν ιδιαίτερα επι-

βλαβής για την εσωτερική αγορά. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_20_1221  

επίσης, αποτελεσματικά τις δυνα-

τότητες στήριξης των νεοφυών 

επιχειρήσεων, οι οποίες στη συ-

ντριπτική τους πλειονότητα εμπί-

πτουν στην κατηγορία των πολύ 

μικρών και μικρών επιχειρήσεων, 

ιδίως των καινοτόμων που ενδέχε-

ται να είναι ζημιογόνες στην ταχέ-

ως αναπτυσσόμενη φάση τους, 

και οι οποίες είναι ζωτικής σημα-

σίας για την οικονομική ανάκαμ-

ψη της ΕΕ. 

Κίνητρα για τη συμμετοχή ιδι-

ωτών σε ενισχύσεις ανακεφαλαιο-

ποίησης  

Η Επιτροπή προσάρμοσε, επίσης, 

τους όρους για τα μέτρα ανακε-

φαλαιοποίησης που προβλέφθη-

καν στο Προσωρινό Πλαίσιο 2020 

για τις περιπτώσεις κατά τις     

οποίες ιδιώτες επενδυτές συνει-

σφέρουν από κοινού με το κράτος 

στην αύξηση του κεφαλαίου των 

πληττόμενων επιχειρήσεων. Οι 

τροποποιήσεις αυτές θα ενθαρρύ-

νουν τις εισφορές κεφαλαίου με 

σημαντική ιδιωτική συμμετοχή σε 

επιχειρήσεις, περιορίζοντας έτσι 

την αναγκαιότητα κρατικών ενι-

σχύσεων και τον κίνδυνο στρεβλώ-

σεων του ανταγωνισμού. Ειδικότε-

ρα, όταν το κράτος αποφασίζει να 

χορηγήσει ενίσχυση ανακεφαλαιο-

ποίησης και, παράλληλα, οι ιδιώ-

τες επενδυτές συμβάλλουν σημα-

ντικά στην αύξηση του κεφαλαίου 

(κατ' αρχήν με τουλάχιστον 30% 

των νέων εισφορών κεφαλαίου) 

υπό τους ίδιους όρους με το κρά-

τος, η απαγόρευση εξαγοράς και 

το ανώτατο όριο αποδοχών για τη 

διοίκηση περιορίζονται σε τρία 

έτη. Επιπλέον, η απαγόρευση δια-

νομής μερισμάτων αίρεται για 

τους κατόχους νέων μετοχών κα-

θώς και για τις υφιστάμενες μετο-

χές, υπό την προϋπόθεση ότι το 

ποσοστό των κατόχων των εν λό-

γω υφιστάμενων μετοχών μειώνε-

ται συνολικά κάτω από το 10% 

στην επιχείρηση. Σε περίπτωση 

που το ποσοστό των κατόχων των 

υφιστάμενων μετοχών δεν μειώνε-

ται συνολικά κάτω από το 10% 

στην εταιρεία, η απαγόρευση δια-

νομής μερισμάτων ισχύει για τους 

υφιστάμενους μετόχους για τρία 

έτη. 

Σύσταση της Επιτροπής 2020/648 για κουπόνια σε επιβάτες και ταξιδιώτες λό-

γω κορωνοϊού 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέφθηκε 

ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να 

θεσπίζουν ειδικά καθεστώτα εγγυ-

ήσεων για την παροχή στήριξης 

προς τους μεταφορείς και διοργα-

νωτές ταξιδιών, ώστε να διασφα-

λιστεί ότι, ακόμη και σε περίπτω-

ση αφερεγγυότητας του εκδότη 

του κουπονιού, οι επιβάτες ή οι 

ταξιδιώτες θα αποζημιώνονται. Τα 

εν λόγω καθεστώτα θα πρέπει να 

ωφελούν όλους τους επιβάτες και 

τους ταξιδιώτες, ανεξάρτητα από 

τον πάροχο που τους παρείχε την 

υπηρεσία. Σημειώνεται σχετικά ότι 

τέτοιου είδους μέτρα δεν καλύ-

πτονται από το πεδίο εφαρμογής 

του Προσωρινού Πλαισίου κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 λόγω κορω-

νοϊού και, επομένως, θα πρέπει να 

κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη 

απευθείας βάσει του άρθρου 107 

Σύσταση Επιτροπής – ακύρωση 

ταξιδιών και δρομολογίων – κα-

θεστώς κρατικών εγγυήσεων για 

εκδότες κουπονιών – κορωνοϊός  

Η Επιτροπή εξέδωσε τη Σύσταση 

2020/648 «σχετικά με τα κουπό-

νια που προσφέρονται σε επιβά-

τες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική 

δυνατότητα αντί της επιστροφής 

εξόδων για ματαιωθείσες υπηρε-

σίες οργανωμένων ταξιδιών και 

μεταφορών στο πλαίσιο της παν-

δημίας του κορωνοϊού COVID-19». 

Η εν λόγω Σύσταση αφορά κουπό-

νια που δύνανται να προσφέρουν 

στους επιβάτες ή στους ταξιδιώ-

τες οι μεταφορείς ή οι διοργανω-

τές ταξιδιών ως εναλλακτική επι-

λογή αντί της επιστροφής χρημά-

των, με την επιφύλαξη της οικειο-

θελούς αποδοχής εκ μέρους του 

επιβάτη ή του ταξιδιώτη, στις ακό-

λουθες περιπτώσεις: 

1. σε περίπτωση ματαίωσης από 

τον μεταφορέα ή τον διοργανωτή 

που έλαβε χώρα από την 1η Μαρ-

τίου 2020 και μετά για λόγους 

που συνδέονται με την πανδημία 

του κορωνοϊού COVID-19, και 

2. σε περίπτωση τροποποίησης ή 

καταγγελίας της σύμβασης που 

καταρτίστηκε μετά την 1η Μαρ-

τίου 2020, για λόγους που συνδέ-

ονται με την πανδημία του κορω-

νοϊού COVID-19. 

Τα κουπόνια θα πρέπει να έχουν 

ισχύ τουλάχιστον 12 μηνών, κα-

θώς και να προσφέρουν τις ίδιες 

υπηρεσίες και διαδρομή (σε πε-

ρίπτωση πτήσης) και τους όρους 

ταξιδιού με την αρχική κράτηση. 

5 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1221
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1221
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1221
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η επιστροφή αυτή δεν συνεπάγε-

ται τη χορήγηση κρατικής ενίσχυ-

σης. Σε αυτήν την περίπτωση, τα 

συγκεκριμένα καθεστώτα μπο-

ρούν να εφαρμόζονται άμεσα, 

χωρίς την προηγούμενη έγκριση 

της Επιτροπής. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX%

3A32020H0648 

παρ. 3β ΣΛΕΕ και να αποτελούν 

αντικείμενο επιμέρους αξιολόγη-

σης. Κατά την αξιολόγηση τέτοιων 

καθεστώτων, η Επιτροπή θα λαμ-

βάνει υπόψη της τις σχετικές με 

τις εγγυήσεις δανείων διατάξεις 

του Προσωρινού Πλαισίου, ώστε 

να διασφαλίζεται η αναλογικότητα 

της ενίσχυσης. 

Τέλος, σε περίπτωση πτώχευσης 

μεταφορέα ή διοργανωτή, τα κρά-

τη μέλη μπορούν να αποφασίζουν 

να καλύψουν τις απαιτήσεις επι-

στροφής που υποβάλλουν οι επι-

βάτες ή οι ταξιδιώτες, καθώς, 

εφόσον η επιστροφή πραγματο-

ποιείται μετά τη διαδικασία εκκα-

θάρισης, οπότε ο ταξιδιωτικός 

φορέας ή μεταφορέας  δεν ασκεί 

πλέον οικονομική δραστηριότητα, 

Νέα παράταση διάρκειας ισχύος ελληνικού μέτρου τραπεζικών εγγυήσεων – 

SA.57262 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57262 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1105 

Ελλάδα – παράταση καθεστώτος 

τραπεζικών εγγυήσεων – Τραπεζι-

κή Ανακοίνωση 2013 

Το ελληνικό καθεστώς κρατικών 

εγγυήσεων (ν. 3723/2008), που 

είχε εγκριθεί αρχικά τον Νοέμβριο 

του 2008 (υπόθεση N 560/2008), 

αφορά ελληνικές τράπεζες που 

δεν εμφανίζουν έλλειμμα κεφαλαί-

ου. Το καθεστώς αυτό τροποποιή-

θηκε και, στη συνέχεια, παρατά-

θηκε αρκετές φορές και τελευ-

ταία τον Ιανουάριο του 2020. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κα-

τάσταση ρευστότητας των ελληνι-

κών τραπεζών βελτιώνεται στα-

διακά, ωστόσο εξακολουθούν να  

υπάρχουν προκλήσεις, ενόψει της 

επιδημίας του κορωνοϊού. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε 

την παράταση του ελληνικού κα-

θεστώτος εγγυήσεων έως τις 30 

Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με 

την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013. 

Έγκριση ελληνικού μέτρου στήριξης των αυτοαπασχολούμενων λόγω κορωνοϊού 

– SA.57165 

καταβολή θα περιοριστεί στην 

περίοδο από 17 Μαρτίου έως 30 

Απριλίου 2020. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο ελληνικό με-

τρο σύμφωνα με το Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57165 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_20_858 

Ελλάδα – αυτοαπασχολούμενοι – 

εφάπαξ επιδότηση μισθού – 

έγκριση καθεστώτος – Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς καταβο-   

λής εφάπαξ ποσού, ύψους 

800,00 ευρώ ανά αυτοαπασχο-

λούμενο, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολούμενων διαχει-

ριστών εταιριών οι οποίες απα-

σχολούν λιγότερους από 20 εργα-

ζομένους, σε τομείς που πλήττο-

νται σοβαρά από την έξαρση του 

κορωνοϊού. Το μέτρο αποσκοπεί 

στη μερική αποζημίωση των επιλέ-

ξιμων δικαιούχων για την πιθανή 

απώλεια εισοδήματος λόγω της 

έξαρσης του κορωνοϊού και στη 

διασφάλιση της συνέχισης των 

επιχειρηματικών τους δραστηριο-

τήτων. Το μέτρο συγχρηματοδοτεί-

ται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτι-

κά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 

και ο συνολικός του προϋπολογι-

σμός ανέρχεται σε 500 εκατομμύ-

ρια ευρώ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι i) το 

μέτρο παρέχει στήριξη παρόμοια 

με επιδότηση μισθού που θα    

αντισταθμίσει εν μέρει την απώ-

λεια εισοδήματος των αυτοαπα-

σχολούμενων, συμπεριλαμβανομέ-

νων των διαχειριστών μικρών επι-

χειρήσεων οι οποίοι δραστηριο-

ποιούνται σε τομείς που έχουν 

υποστεί σημαντική απώλεια εσό-

δων λόγω της επιδημίας COVID-

19, ii) η ενίσχυση είναι αναλογική, 

καθώς υπολογίζεται με βάση τον 

εθνικό μηνιαίο κατώτατο μισθό 

που ισχύει στην Ελλάδα, και iii) η 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020H0648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020H0648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020H0648
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1105
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_858
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_858
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_858
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Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων προς ανθοπαραγωγούς λόγω κορω-

νοϊού – SA.57194 

και οι ενισχύσεις βάσει του εν λό-

γω καθεστώτος μπορούν να χορη-

γηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2020. Περαιτέρω, οι ελληνικές 

αρχές επιβεβαίωσαν ότι η εκάστο-

τε χορηγούμενη ενίσχυση δεν θα 

καθοριστεί με βάση την τιμή ή την 

ποσότητα των προϊόντων που δια-

τίθενται στην αγορά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο είναι 

αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογι-

κό για την άρση σοβαρής διατα-

ραχής της οικονομίας κράτους 

μέλους και το ενέκρινε σύμφωνα 

με το Προσωρινό Πλαίσιο κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 για τη στή-

ριξη της οικονομίας λόγω κορω-

νοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57194 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_20_809  

Ελλάδα – ανθοπαραγωγοί – έγκρι-

ση καθεστώτος – άμεσες επιχορη-

γήσεις – Προσωρινό Πλαίσιο κρα-

τικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς, ύψους 

10 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποι-

ούνται στην πρωτογενή παραγω-

γή προϊόντων ανθοκομίας και οι 

οποίες επλήγησαν από την έξαρση 

του κορωνοϊού. Το μέτρο είναι 

προσβάσιμο σε επιχειρήσεις όλων 

των μεγεθών που δραστηριοποι-

ούνται στην πρωτογενή παραγωγή 

των ανθοφόρων φυτών, των ανθο-

φόρων φυτών σε γλάστρες, των 

φυτών κήπου, των διακοσμητικών 

λουλουδιών και των κομμένων 

λουλουδιών και της καλλιέργειας 

θερμοκηπίου για ανθοφόρα φυτά, 

γλάστρες με ανθοφόρα φυτά, φυ-

τά κήπου, διακοσμητικά άνθη και 

κομμένα άνθη στην Ελλάδα. Οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται στη μεταποίηση και εμπο-

ρία γεωργικών προϊόντων όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 6 και 

7 του ΓΑΚ 702/2014 για τα γεωρ-

γικά προϊόντα εξαιρούνται από το 

πεδίο εφαρμογής του μέτρου. 

Η δημόσια στήριξη, η οποία θα 

λάβει τη μορφή άμεσων επιχορη-

γήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει 

ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 

ταμειακά προβλήματα λόγω της 

έξαρσης του κορωνοϊού θα έχουν 

επαρκή ρευστότητα για να συνεχί-

σουν τις δραστηριότητές τους κα-

τά τη διάρκεια της πανδημίας, αλ-

λά και μετά από αυτήν. Το ύψος 

του κατ’ αποκοπή ποσού της ενί-

σχυσης ορίζεται α) σε 1.250 ευρώ  

ανά  στρέμμα  καλλιέργειας  υπαί-

θρου,  ανθέων  και  καλλωπιστι-

κών,  δρεπτών ανθέων, φυτών κη-

ποτεχνίας & άλλων ανθοκομικών 

φυτών εξωτερικού χώρου (κατη-

γορία 1) και β) σε 2.500 ευρώ  

ανά  στρέμμα  καλλιέργειας  ανθέ-

ων  υπό  κάλυψη  (θερμοκηπίων),  

ανθέων  και καλλωπιστικών, δρε-

πτών ανθέων και γλαστρικών αν-

θέων εσωτερικού χώρου (κατη-

γορία 2). 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελ-

ληνικό μέτρο δεν υπερβαίνει τις 

100.000 ευρώ ανά επιχείρηση 

Έγκριση κυπριακού καθεστώτος αναβολής πληρωμής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις 

λόγω κορωνοϊού – SA.57511 

βλημάτων ρευστότητας που αντι-

μετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω 

της έξαρσης της νόσου Covid-19, 

προκειμένου αυτές να συνεχίσουν 

τις δραστηριότητές τους. Ενισχύ-

σεις που θα χορηγηθούν βάσει 

του επίμαχου καθεστώτος δεν 

δύναται να συμψηφίζονται με  

ενισχύσεις de miminis ή ενισχύ-

σεις βάσει του ΓΑΚ 651/2014 ή 

άλλες ενισχύσεις βάσει του Προ-

σωρινού Πλαισίου 2020. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η στή-

ριξη δεν θα χορηγείται μετά τις 

31 Δεκεμβρίου 2020 και ότι το 

μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο 

Κύπρος – αναβολή πληρωμής 

ΦΠΑ – έγκριση καθεστώτος – 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού 

Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς που επιτρέ-

πει στις επιχειρήσεις που αντιμε-

τωπίζουν δυσκολίες λόγω της 

έξαρσης του κορωνοϊού να ανα-

βάλουν την πληρωμή των δόσεων 

ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθούν 

έως τις 10 Απριλίου, τις 10 Μαΐου 

και τις 10 Ιουνίου 2020. Βάσει 

αυτού του καθεστώτος, δεν επι-

βάλλονται τόκοι ή πρόστιμα στις 

επιχειρήσεις που θα καταβάλουν 

τον οφειλόμενο ΦΠΑ εκπρόθεσμα 

έως την προκαθορισμένη ημερο-

μηνία αναβολής (10.11.2020). Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του 

μέτρου ανέρχεται στα 33 εκατ. 

ευρώ. 

Στο εν λόγω καθεστώς θα έχουν 

πρόσβαση επιχειρήσεις όλων των 

μεγεθών και από όλους τους το-

μείς, εκτός από τις επιχειρήσεις 

που εξακολούθησαν να λειτουρ-

γούν κατά τη διάρκεια των περιο-

ριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν 

στην Κύπρο. Στόχος του καθεστώ-

τος είναι η ελάφρυνση των προ-



 

 

Έγκριση κυπριακών μέτρων στήριξης των ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούμενων 

λόγω κορωνοϊού – SA.57654 

απολύσεις. Το μέτρο αναμένεται 

να υποστηρίξει περισσότερες από 

50.000 επιχειρήσεις. Η στήριξη 

προς τις επιχειρήσεις θα αφορά, 

συγκεκριμένα, ποσό 1.250 ευρώ 

για επιχειρήσεις με έναν υπάλλη-

λο, ποσό 3.000 ευρώ για επιχειρή-

σεις με 2-5 υπαλλήλους, ποσό 

4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6-

9 υπαλλήλους και ποσό 6.000 

ευρώ για επιχειρήσεις με 10-50 

υπαλλήλους.  

β) Το δεύτερο καθεστώς, με προϋ-

πολογισμό 180 εκατομμυρίων ευ-

ρώ, θα είναι ανοικτό σε όλες τις 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέ-

θους (συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολούμενων). Βάσει αυ-

τού θα παρέχονται επιδοτούμενα 

Κύπρος – έγκριση καθεστώτων – 

άμεσες επιδοτήσεις – επιδοτούμε-

να δάνεια – ΜΜΕ – αυτοαπασχο-

λούμενοι – Προσωρινό Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού 

Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επι-

τροπή δύο καθεστώτα χορήγησης 

άμεσων επιδοτήσεων και δανείων 

με επιδοτούμενα επιτόκια για την 

ενίσχυση των ΜΜΕ και των αυτοα-

πασχολούμενων, τα οποία αποτε-

λούν μέρος ενός πακέτου μέτρων 

που στοχεύει να διασφαλίσει ότι 

διατίθεται επαρκής ρευστότητα 

στην αγορά κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας.   

α) Το πρώτο καθεστώς, με προϋ-

πολογισμό 100 εκατομμυρίων 

ευρώ, θα είναι ανοικτό σε πολύ 

μικρές και μικρές επιχειρήσεις με 

έως 50 υπαλλήλους (συμπεριλαμ-

βανομένων των αυτοαπασχολού-

μενων) και θα τους παρέχει εφά-

παξ επιχορηγήσεις, προκειμένου 

να καλύψουν μέρος των λειτουργι-

κών τους δαπανών, συμπεριλαμ-

βανομένου του ενοικίου, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί 

ως δικαιούχοι των Ειδικών Σχεδί-

ων του Υπουργείου Εργασίας για 

την υποστήριξη επιχειρήσεων και 

εργαζομένων λόγω του COVID-19, 

κατά την περίοδο μεταξύ 13 Απρι-

λίου 2020 και 12 Μαΐου 2020 και 

δεν έχουν προχωρήσει σε τυχόν 
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ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/IP_20_1019 

και αναλογικό. Συνεπώς, η Επιτρο-

πή ενέκρινε το επίμαχο κυπριακό 

καθεστώς βάσει του Προσωρινού 

Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57511 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

Έγκριση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για γεωργούς λόγω κορωνοϊού – 

SA.57587 

μαχο μέτρο είναι απαραίτητο, 

κατάλληλο και αναλογικό προς 

τον επιδιωκόμενο σκοπό και το 

ενέκρινε σύμφωνα με το Προσωρι-

νό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57587 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1111 

Κύπρος – έγκριση καθεστώτος – 

γεωργοί – Προσωρινό Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού 

Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς χρηματοδό-

τησης των αγροτών που πλήττο-

νται από την πανδημία. Η χρημα-

τοδότηση θα έχει τη μορφή άμε-

σων επιδοτήσεων και αφορά α) 

όλες τις εκμεταλλεύσεις που δρα-

στηριοποιούνται στον τομέα της 

πρωτογενούς παραγωγής φρέ-

σκων λαχανικών, φρούτων και βο-

τάνων, β) όλες τις εκμεταλλεύσεις 

που δραστηριοποιούνται στον το-

μέα της πρωτογενούς παραγωγής 

πορτοκαλιών ποικιλίας «Valencia», 

γ) όλες τις εκμεταλλεύσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της ανθοκαλλιέργειας, δ) όλους 

τους αγροτικούς παραγωγούς που 

είναι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 

συμμετέχουν στις αγορές των αγ-

ροτών και ε) ιδιοκτήτες ή διαχει-

ριστές εκμεταλλεύσεων που δεν 

έχουν πρόσβαση σε άρδευση. 

Σκοπός του μέτρου είναι η εξα-

σφάλιση ρευστότητας για τις   

αγροτικές εκμεταλλεύσεις, προ-

κειμένου αυτές να μπορέσουν να 

συνεχίσουν τις δραστηριότητές 

τους. Το καθεστώς έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 1,8 εκατ. ευρώ 

και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δε-

κεμβρίου 2020. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1111
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1111
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1111
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.54724 

τομείς.  

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε τα 

καθεστώτα που κοινοποίησε η 

Κύπρος σύμφωνα με το Προσωρι-

νό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57654 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1205 

ευνοϊκά επιτόκια για λήψη νέων 

δανείων μεταξύ της 1ης Μαρτίου 

2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 

2020, με μέγιστη διάρκεια τεσσά-

ρων ετών. Τα δάνεια αυτά δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την κάλυψη της αποπληρωμής 

υφιστάμενων ή μη εξυπηρετούμε-

νων πιστωτικών διευκολύνσεων ή/

και να χρησιμοποιηθούν ως ασφά-

λεια για την αναδιάρθρωση υφι-

στάμενων πιστωτικών διευκολύν-

σεων. Οι δικαιούχοι του καθεστώ-

τος δεν μπορούν να προχωρήσουν 

σε απολύσεις χωρίς αντικατάστα-

ση πέραν του 2% του τρέχοντος 

εργατικού δυναμικού τους κατά 

τη στιγμή της θέσπισης του καθε-

στώτος (εκτός εάν υπάρχουν λόγοι 

που δικαιολογούν την απόλυση 

χωρίς προειδοποίηση). 

Στόχος και των δύο καθεστώτων 

είναι η αντιμετώπιση των αναγκών 

ρευστότητας των επιλέξιμων επι-

χειρήσεων, συμπεριλαμβανομέ-

νων των αυτοαπασχολούμενων, 

για να τις βοηθήσει να συνεχίσουν 

τις δραστηριότητές τους κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας και μετά 

από αυτήν.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 

προβλεπόμενη ενίσχυση και στα 

δύο καθεστώτα δεν υπερβαίνει τις 

100.000 ευρώ ανά εταιρία που 

δραστηριοποιείται στην πρωτογε-

νή παραγωγή γεωργικών προϊό-

ντων, τις 120.000 ευρώ ανά εται-

ρία που δραστηριοποιείται στον 

τομέα της αλιείας και της υδατο-

καλλιέργειας και τις 800.000 ευ-

ρώ ανά εταιρία που δραστηριο-

ποιείται σε όλους τους άλλους 

Έγκριση αυστριακού μέτρου για αποζημίωση εταιριών λόγω κορωνοϊού – 

SA.57291 

έλεγχος, προκειμένου να απο-

κλεισθεί η καταβολή μεγαλύτερης 

ενίσχυσης σε σχέση με την πραγ-

ματική ζημία του δικαιούχου. Η 

Αυστρία θα συντάξει έκθεση προς 

την Επιτροπή το αργότερο ένα 

έτος μετά την ημερομηνία της 

απόφασης της Επιτροπής, στην 

οποία θα προσδιορίζεται το ποσό 

της αποζημίωσης που χορηγήθη-

κε σε κάθε δικαιούχο, καθώς και 

περίληψη όλων των επιστροφών 

που θα έχουν τυχόν διαταχθεί 

βάσει του εκ των υστέρων ελέγχου 

που προβλέπεται στο καθεστώς. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο αυστριακό 

μέτρο βάσει του άρθρου 107 

παρ. 2β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57192 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_928 

Αυστρία – έγκριση καθεστώτος – 

αποζημιώσεις λόγω του κορωνοϊ-

ού – άμεσες επιδοτήσεις – απευ-

θείας εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 

2β ΣΛΕΕ 

Οι αυστριακές αρχές κοινοποίη-

σαν στην Επιτροπή ένα καθεστώς 

αποζημιώσεων για επιχειρήσεις 

που υπέστησαν σημαντική ζημία 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊ-

ού («Οδηγία για επιδοτήσεις στα-

θερού κόστους»), συνολικού προϋ-

πολογισμού 8 δισ. ευρώ. Οι αποζη-

μιώσεις θα χορηγηθούν με τη μορ-

φή άμεσων επιδοτήσεων. 

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα εγκε-

κριμένα αυστριακά μέτρα κρατι-

κών ενισχύσεων για την κάλυψη 

των αναγκών ρευστότητας των 

επιχειρήσεων λόγω του κορωνοϊού 

μέσω της χορήγησης άμεσων επι-

δοτήσεων, εγγυήσεων δανείων  

και επιδοτούμενων δανείων (SA. 

56840, SA.56981 και SA. 

57148), ο σκοπός του επίμαχου 

μέτρου είναι η αποκατάσταση της 

οικονομικής ζημίας που υπέστη-

σαν ορισμένες επιχειρήσεις λόγω 

των περιοριστικών μέτρων που 

επιβλήθηκαν από το αυστριακό 

κράτος στα μέσα Μαρτίου 2020.  

Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να λά-

βουν αποζημίωση έως και 75% 

επί των επιλέξιμων σταθερών δα-

πανών τους, ανάλογα με την απώ-

λεια εσόδων τους από τα μέσα 

Μαρτίου 2020 έως τα μέσα Σε-

πτεμβρίου 2020. Η μέγιστη έντα-

ση της ενίσχυσης θα ανέλθει σε 

90 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση ή 

όμιλο.  

Για τον καθορισμό του ύψους της 

χορηγούμενης ενισχύσεως, θα 

υπολογίζεται η πραγματική ζημία 

που υπέστησαν οι δικαιούχοι και 

η οποία συνίσταται στη διαφορά 

μεταξύ του κέρδους/ζημίας, που 

προέκυψε κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας και κατά τη διάρκεια 

ισχύος των περιοριστικών κυβερ-

νητικών μέτρων, και του κέρδους/

ζημίας που πραγματοποιήθηκε 

κατά την περίοδο αναφοράς 

(καθαρές ζημίες). Προς τον σκοπό 

αυτόν, η Αυστρία υιοθέτησε μία 

μέθοδο εκ των προτέρων προσδιο-

ρισμού του ποσού που θα αντι-

σταθμιστεί με βάση τα διαθέσιμα 

στοιχεία, ενώ σε επόμενο στάδιο 

θα διενεργείται εκ των υστέρων 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1205
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1205
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1205
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_928
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_928
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_928
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Έγκριση βελγικού μέτρου ενισχύσεων προς νεοφυείς επιχειρήσεις, επεκτεινόμε-

νες επιχειρήσεις και ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.57132 

ενέκρινε το επίμαχο βελγικό κα-

θεστώς σύμφωνα με το Προσωρι-

νό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57132 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_810 

Βέλγιο – έγκριση καθεστώτος – 

δάνεια μειωμένης εξασφάλισης – 

νεοσύστατες επιχειρήσεις – επε-

κτεινόμενες επιχειρήσεις – ΜΜΕ – 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού 

Το Βέλγιο κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς δανείων μει-

ωμένης εξασφάλισης για τη στήρι-

ξη επιχειρήσεων, ιδίως νεοσύστα-

των, επεκτεινόμενων επιχειρήσε-

ων και ΜΜΕ, που δραστηριοποι-

ούνται στη φλαμανδική περιοχή 

και πλήττονται από την πανδημία 

του κορωνοϊού. Το μέτρο έχει προ-

ϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ και 

στοχεύει στην κάλυψη των χρημα-

τοδοτικών αναγκών των εν λόγω 

επιχειρήσεων σε ένα κρίσιμο ση-

μείο της οικονομικής τους ανάπτυ-

ξης. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δά-

νεια μειωμένης εξασφάλισης δεν 

θα υπερβαίνουν τις 800.000 ευ-

ρώ ανά επιχείρηση (εκτός από τον 

τομέα της πρωτογενούς γεωργίας 

και της αλιείας και υδατοκαλλιέρ-

γειας, όπου ισχύουν τα όρια των 

100.000 ευρώ και 120.000 ευρώ 

ανά επιχείρηση αντίστοιχα), θα 

παρασχεθούν έως το τέλος του 

τρέχοντος έτους και θα έχουν μέ-

γιστη διάρκεια τριών ετών. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

Έγκριση γαλλικών μέτρων υπέρ της αεροπορικής εταιρίας «Air France» λόγω κο-

ρωνοϊού – SA.57082 

του Προσωρινού Πλαισίου 2020 

σχετικά με το ύψος της προμήθει-

ας που θα καταβάλει η Air France 

για την εγγύηση και τη διάρκειά 

της (μέγιστη διάρκεια 6 ετών και 

χορήγηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρί-

ου του τρέχοντος έτους). Σημειω-

τέον ότι η Air France δεν αντιμετώ-

πιζε οικονομικές δυσκολίες στις 

31 Δεκεμβρίου 2019. 

Όσον αφορά το μετοχικό δάνειο 

μειωμένης εξασφάλισης, η Επι-

τροπή έκρινε ότι το μέτρο θα συμ-

βάλει στη διαχείριση των οικονομι-

κών επιπτώσεων του κορωνοϊού 

στη Γαλλία, είναι απαραίτητο, κα-

τάλληλο και αναλογικό για την 

αποκατάσταση σοβαρής διαταρα-

χής στην οικονομία. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, ελλεί-

ψει δημόσιας στήριξης, είναι πι-

θανό η Air France να κινδύνευε με 

πτώχευση λόγω της ξαφνικής δια-

κοπής των δραστηριοτήτων της, 

γεγονός που θα προκαλούσε ευ-

ρύτερη βλάβη στη γαλλική οικονο-

μία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή  

ενέκρινε τη χορήγηση κρατικής 

εγγύησης σύμφωνα με το Προσω-

Γαλλία – κρατική εγγύηση – μετο-

χικό δάνειο μειωμένης εξασφάλι-

σης – αεροπορική εταιρία «Air 

France» – έγκριση ατομικών ενι-

σχύσεων – Προσωρινό Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού – απευθείας εφαρμογή 

άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ 

Η Air France είναι μεγάλη αεροπο-

ρική εταιρία που λειτουργεί στη 

Γαλλία και μέλος του ομίλου Air 

France-KLM, στο οποίο συμμετέχει 

το γαλλικό κράτος. Με στόλο πά-

νω από 300 αεροπλάνα, η Air 

France είναι μια πολύ σημαντική 

εταιρία για τη γαλλική οικονομία 

όσον αφορά την απασχόληση και 

τη συνδεσιμότητα για πολλές απο-

μακρυσμένες γαλλικές περιοχές 

(π.χ. Départements et Régions 

d'outre-mer "DOM-TOM"). Κατά 

την πανδημία του κορωνοϊού, η 

Air France έχει επίσης διαδραμα-

τίσει σημαντικό ρόλο στον επανα-

πατρισμό των Γάλλων πολιτών και 

στη μεταφορά ιατρικού εξοπλι-

σμού. 

Ως αποτέλεσμα της επιβολής ταξι-

διωτικών περιορισμών που εισή-

γαγε η Γαλλία και οι άλλες χώρες 

προορισμού για τον περιορισμό 

της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η 

Air France υπέστη σημαντική μεί-

ωση των υπηρεσιών και των εσό-

δων της. 

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή μέτρο ενίσχυσης της Air 

France, με σκοπό να μετριάσει τις 

αρνητικές συνέπειες που της προ-

κάλεσε ο κορωνοϊός. Το μέτρο, 

που έχει συνολικό προϋπολογισμό 

7 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα έχει 

τη μορφή: (i) κρατικής εγγύησης 

για δάνεια και (ii) μετοχικό δάνειο 

μειωμένης εξασφάλισης προς την 

εταιρεία από το γαλλικό κράτος. 

Όσον αφορά την κρατική εγγύηση, 

η Επιτροπή διαπίστωσε ότι θα κα-

λύπτει το 90% του υποκείμενου 

δανείου, υπερβαίνοντας το όριο 

που τίθεται στο Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

(κάλυψη έως 70% του δανείου). 

Ωστόσο, η Επιτροπή έκρινε ότι η 

σχεδιαζόμενη εγγύηση είναι σύμ-

φωνη με τους υπόλοιπους όρους 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_810
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https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_796  

ρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού και το μετο-

χικό δάνειο απευθείας βάσει του 

άρθρου 107 παρ. 3β της ΣΛΕΕ, 

καθώς δεν εμπίπτει στο πεδίο  

εφαρμογής του Προσωρινού Πλαι-

σίου 2020. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57082 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

Έγκριση γαλλικού πλαισίου ενισχύσεων για έργα Ε&Α λόγω κορωνοϊού – 

SA.57367 

στους επένδυσης που απαιτείται 

για την ανάπτυξη υποδομών δο-

κιμών ή για τη δημιουργία νέων 

εγκαταστάσεων παραγωγής. Επι-

πλέον, στο πλαίσιο του καθεστώ-

τος, τα επενδυτικά σχέδια θα πρέ-

πει να ολοκληρωθούν εντός έξι 

μηνών από την ημερομηνία χορή-

γησης της ενίσχυσης.  

Η Επιτροπή ενέκρινε το γαλλικό 

καθεστώς σύμφωνα με το Προσω-

ρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονομί-

ας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57367 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_1016  

Γαλλία – έγκριση καθεστώτος – 

έρευνα και ανάπτυξη – άμεσες 

επιχορηγήσεις – Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

για τη στήριξη της οικονομίας λό-

γω κορωνοϊού 

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς-πλαίσιο για τη 

χορήγηση ενισχύσεων για: (i) έργα 

έρευνας και ανάπτυξης που σχετί-

ζονται με τον κορωνοϊό,  

(ii) την κατασκευή και αναβάθμι-

ση εγκαταστάσεων δοκιμών,  

(iii) επενδύσεις στην παραγωγή 

προϊόντων σχετικών με τον κορω-

νοϊό και σε σχετικές τεχνολογίες.  

Σκοπός του καθεστώτος είναι να 

δοθεί ώθηση στην Ε&Α που αφο-

ρά φαρμακευτικά προϊόντα, 

όπως, εμβόλια, φάρμακα, νοσοκο-

μειακό και ιατρικό εξοπλισμό (π.χ. 

αναπνευστήρες), στολές και μέσα 

προστασίας. Το μέτρο θα προωθή-

σει, επίσης, την ταχεία κατασκευή 

εγκαταστάσεων παραγωγής τέ-

τοιων προϊόντων, καθώς και την 

προμήθεια των αναγκαίων πρώ-

των υλών και συστατικών.  

Το καθεστώς εκτιμάται ότι θα έχει 

συνολικό προϋπολογισμό 5 δισε-

κατομμυρίων ευρώ και είναι πιθα-

νόν να συγχρηματοδοτηθεί από τα 

διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Οι 

ενισχύσεις που θα δοθούν βάσει 

αυτού του καθεστώτος θα έχουν 

τη μορφή άμεσων επιχορηγήσε-

ων, επιστρεπτέων προκαταβολών 

και φορολογικών πλεονεκτημά-

των. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνο-

νται να συνεργάζονται μεταξύ  

τους ή με ερευνητικά ιδρύματα, 

καθώς προβλέπεται μπόνους 15% 

για τα ερευνητικά έργα Ε&Α που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο διασυνο-

ριακής συνεργασίας με ερευνητι-

κά ιδρύματα ή άλλες επιχειρήσεις 

και για τα ερευνητικά έργα που 

στηρίζονται από περισσότερα του 

ενός κράτη μέλη.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο μέτρο θα καλύψει σημαντι-

κό μερίδιο των δαπανών των 

έργων Ε&Α, καθώς και του κό-

Έγκριση γαλλικού μέτρου εγγύησης υπέρ του ομίλου «NOVARES» λόγω κορωνοϊ-

ού – SA.57405 

ομίλου και δημιούργησε σημαντι-

κές ανάγκες ρευστότητας για τη 

συνέχιση της δραστηριότητάς του. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία κοινο-

ποίησε στην Επιτροπή μέτρο με τη 

μορφή κρατικής εγγύησης που θα 

καλύπτει ποσοστό 90% ενός δα-

νείου 71 εκατομμυρίων ευρώ, το 

οποίο θα χορηγηθεί στον όμιλο 

NOVARES από όμιλο εμπορικών 

Γαλλία – κρατική εγγύηση – όμι-

λος «NOVARES» – έγκριση ατομι-

κής ενίσχυσης – Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

για τη στήριξη της οικονομίας λό-

γω κορωνοϊού 

Ο όμιλος NOVARES, που είναι  

εγκατεστημένος σε 23 χώρες σε 

όλο τον κόσμο, κατασκευάζει 

πλαστικά στοιχεία για κινητήρες 

και μηχανοκίνητα οχήματα. Ως 

αποτέλεσμα των μέτρων περιορι-

σμού που υιοθέτησαν αυτές οι 

χώρες για τον περιορισμό της  

εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο όμι-

λος NOVARES αναγκάστηκε να 

λειτουργεί μερικώς μόλις πέντε 

από τα 45 εργοστάσιά του. Αυτή η 

σχεδόν καθολική διακοπή της πα-

ραγωγής προκάλεσε δραστική 

πτώση του κύκλου εργασιών του 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_796
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_796
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_796
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1016
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1016
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1016
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Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57405 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_953 

τραπεζών. Το δάνειο θα παρέχει 

στη NOVARES τη ρευστότητα που 

χρειάζεται όσο διαρκεί η πανδη-

μία και οι περιοριστικοί όροι και 

μέχρι την αναμενόμενη επανάλη-

ψη των πωλήσεων.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

γεθος της οικονομικής δραστηριό-

τητας του ομίλου NOVARES είναι 

μεγάλο και θυγατρικές του βρί-

σκονται σε άλλα κράτη μέλη, με 

αποτέλεσμα οι σχετικές επιπτώ-

σεις να επηρεάζουν τόσο την οικο-

νομία της Γαλλίας όσο και άλλων 

κρατών μελών της ΕΕ. Ακόμη, ο 

όμιλος NOVARES έχει λάβει έκτα-

κτα μέτρα, για να περιορίσει τα 

λειτουργικά του έσοδα, καθώς και 

τις οικονομικές συνέπειες στον 

κύκλο εργασιών του. Τα μέτρα 

αυτά περιορίζουν την ανάγκη δη-

μόσιας χρηματοδότησης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο μέτρο σύμ-

φωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού. 

Έγκριση γερμανικού μέτρου ανακεφαλαιοποίησης της αεροπορικής εταιρίας 

«Lufthansa» λόγω κορωνοϊού – SA.57153 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

1. Το μέτρο δεν θα υπερβεί το 

ελάχιστο απαιτούμενο ποσό για τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας της 

DLH και την αποκατάσταση της 

κεφαλαιακής της θέσης στο επί-

πεδο που βρισκόταν πριν από το 

ξέσπασμα του κορωνοϊού και όχι 

πλέον αυτού.  

2. Η ενίσχυση θα αποτρέψει την 

πτώχευση της DLH, η οποία θα 

είχε σοβαρές συνέπειες στην   

απασχόληση, στη συνδεσιμότητα 

και στον όγκο του εξωτερικού  

εμπορίου της Γερμανίας. Παράλ-

ληλα, το κράτος θα λάβει ανάλογη 

αμοιβή για την επένδυση που θα 

κάνει, ενώ θα τεθούν σε εφαρμο-

γή και πρόσθετοι μηχανισμοί για 

να δοθεί κίνητρο στην DLH να εξα-

γοράσει τη συμμετοχή του κρά-

τους και τις “σιωπηλές συμμετο-

χές”. 

3. Η Γερμανία υπέβαλε επιχειρη-

ματικό σχέδιο της DLH με χρόνο 

υλοποίησης έως το 2026 για την 

αποπληρωμή του δανείου όσο και 

των μέσων ανακεφαλαιοποίησης. 

Η Γερμανία δεσμεύτηκε, ακόμη, 

να καταρτίσει μια αξιόπιστη στρα-

τηγική εξόδου εντός 12 μηνών 

από τη χορήγηση της ενίσχυσης, 

εκτός εάν, μέχρι τότε, η παρέμβα-

ση του κράτους μειωθεί κάτω του 

25% των ιδίων κεφαλαίων. Περαι-

τέρω, εάν έξι χρόνια μετά τη λήψη 

Γερμανία – μέτρο ανακεφαλαιο-

ποίησης – αεροπορική εταιρία 

«Deutsche Lufthansa AG» – έγκρι-

ση ατομικής ενίσχυσης – Προσω-

ρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού 

Η Γερμανία σχεδιάζει να συνει-

σφέρει 6 δισεκατομμύρια ευρώ 

για την ανακεφαλαιοποίηση της 

Deutsche Lufthansa AG (DLH), 

μητρικής εταιρίας του Ομίλου  

Lufthansa. Το μέτρο ανακεφαλαι-

οποίησης αποτελεί μέρος ενός 

ευρύτερου πακέτου στήριξης που 

περιλαμβάνει, ακόμη, κρατική εγ-

γύηση για δάνειο, ύψους 3 δισε-

κατομμυρίων ευρώ, που η Γερμα-

νία σκοπεύει να χορηγήσει στην 

DLH ως μεμονωμένη ενίσχυση 

βάσει του γερμανικού καθεστώ-

τος που εγκρίθηκε από την Επι-

τροπή (SA.56714/2020). 

Το κοινοποιηθέν σχέδιο ανακεφα-

λαιοποίησης περιλαμβάνει: 

(i) εισφορά κεφαλαίου, ύψους 

300 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω 

της απόκτησης νέων μετοχών από 

το Δημόσιο, που αντιστοιχεί στο 

20% του μετοχικού κεφαλαίου 

της DLH, 

(ii) 4,7 δισ. ευρώ “σιωπηλή συμμε-

τοχή” (“silent participation” - δη-

λαδή συμμετοχή στο κεφάλαιο 

της επιχείρησης χωρίς να αποκτά-

ται δικαίωμα ψήφου ή δικαίωμα 

καθορισμού των μετοχών της εν 

λόγω επιχείρησης) με τα χαρακτη-

ριστικά ενός μη μετατρέψιμου 

μετοχικού τίτλου, 

(iii) 1 δισ. ευρώ “σιωπηλή συμμε-

τοχή” μέσω ενός μετατρέψιμου 

χρεωστικού μέσου. 

Η ανακεφαλαιοποίηση θα χρη-

ματοδοτηθεί από το Ταμείο       

Οικονομικής Σταθεροποίησης 

(Wirtschaftsstabilisierungsfond), 

ένα ειδικό ταμείο που ιδρύθηκε 

από τη Γερμανία, προκειμένου να 

παράσχει οικονομική υποστήριξη 

σε γερμανικές εταιρίες που επλή-

γησαν από το ξέσπασμα του κο-

ρωνοϊού. 

Η DLH διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στη γερμανική οικονομία, 

ιδίως επειδή εξασφαλίζει βασικές 

υπηρεσίες συνδεσιμότητας εντός 

της Γερμανίας μέσω ενός εκτετα-

μένου εγχώριου δικτύου πτήσεων. 

Εξασφαλίζει, επίσης, διεθνή συν-

δεσιμότητα μέσω αεροπορικών 

εταιρειών δικτύου που βασίζονται 

σε μεγάλους κόμβους, όπως τα 

αεροδρόμια του Μονάχου και της 

Φρανκφούρτης. Το αεροπορικό 

φορτίο της DLH συμβάλλει επίσης 

σημαντικά στο εξωτερικό εμπόριο, 

στη γερμανική εξαγωγική οικονο-

μία και διασφαλίζει μια σταθερή 

ροή αγαθών προς όλους τους πο-

λίτες κατά τη διάρκεια της πανδη-

μίας. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_953
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_953
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_953
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σει πληροφορίες σχετικά με τη 

χρήση της ληφθείσας ενίσχυσης, 

συμπεριλαμβανομένου του τρό-

που με τον οποίο η ενίσχυση θα 

στηρίξει τις δραστηριότητές της 

που σχετίζονται με τις κοινοτικές 

και εθνικές υποχρεώσεις για τον 

πράσινο και ψηφιακό μετασχημα-

τισμό της Ευρώπης. 

Βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο γερμανικό 

μέτρο σύμφωνα με το Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων λό-

γω κορωνοϊού 2020. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57153 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_1179 

της ενίσχυσης υπάρχει αμφιβολία 

για την έξοδο του κράτους από το 

κεφάλαιο της DLH, θα κοινοποιη-

θεί στην Επιτροπή σχέδιο αναδι-

άρθρωσης της DLH. 

4. Έως ότου το κράτος αποχωρή-

σει πλήρως, η DLH υπόκειται σε 

απαγορεύσεις καταβολής μερι-

σμάτων και εξαγορές μετοχών. 

Επιπλέον, έως ότου αποπληρωθεί 

τουλάχιστον το 75% της ανακεφα-

λαιοποίησης, η αμοιβή για τη δια-

χείριση θα είναι περιορισμένη και 

θα απαγορεύονται οι πληρωμές 

μπόνους. Οι όροι αυτοί αποσκο-

πούν στην ενθάρρυνση της DLH 

και των ιδιοκτητών της να αγορά-

σουν τις μετοχές που ανήκουν στο 

κράτος μόλις το επιτρέψει η οικο-

νομική της κατάσταση. 

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι η DLH δεν επωφελείται αδικαι-

ολόγητα από την ενίσχυση ανακε-

φαλαιοποίησης, δεν θα της δοθεί 

η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 

την ενίσχυση για τη στήριξη οικο-

νομικών δραστηριοτήτων άλλων 

εταιριών που της ανήκουν και που 

αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκο-

λίες πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Επιπλέον, έως ότου αποπληρωθεί 

τουλάχιστον το 75% της ανακεφα-

λαιοποίησης, η DLH απαγορεύεται 

καταρχήν να αποκτήσει μερίδιο 

άνω του 10% σε ανταγωνιστικές 

εταιρίες ή άλλους φορείς της 

ίδιας επιχειρηματικής δραστηριό-

τητας. 

6. Η DLH κατέχει σημαντική θέση 

στις αγορές στις οποίες δραστηρι-

οποιείται. Πριν από το ξέσπασμα 

του κορωνοϊού, στα αεροδρόμια 

του Μονάχου και της Φρανκφούρ-

της δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέ-

σεις προσγείωσης και απογείωσης 

για άλλες αεροπορικές εταιρίες. 

Ως πρόσθετα μέτρα για τη διατή-

ρηση του ανταγωνισμού, η DLH 

δεσμεύτηκε να διαθέσει θέσεις 

προσγείωσης και απογείωσης και 

άλλα περιουσιακά της στοιχεία 

στα αεροδρόμια της Φρανκφούρ-

της και του Μονάχου σε ανταγω-

νιστικούς αερομεταφορείς, προ-

κειμένου αυτοί να εισέλθουν σε 

αυτές τις αγορές, διασφαλίζοντας 

δίκαιες τιμές και αυξημένη επιλο-

γή για τους ευρωπαίους κατανα-

λωτές. 

7. Η DLH θα πρέπει να δημοσιεύ-

Έγκριση ενίσχυσης υπέρ των δανικών μέσων ενημέρωσης λόγω κορωνοϊού – 

SA.57106 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δα-

νικό μέτρο θα καλύψει τις ζημίες 

που συνδέονται άμεσα με την παν-

δημία του κορωνοϊού και είναι 

αναλογικό, καθώς η προβλεπόμε-

νη αποζημίωση δεν υπερβαίνει το 

ποσό που είναι απαραίτητο για 

την αποκατάσταση της ζημίας. Ως 

εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο καθεστώς βάσει του άρ-

θρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57106 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_959 

Δανία – έγκριση καθεστώτος – 

αποζημίωση εταιριών μέσων μαζι-

κής ενημέρωσης – απώλεια δια-

φημιστικών εσόδων λόγω κορω-

νοϊού – απευθείας εφαρμογή 

άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ 

Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς μερικής αποζη-

μίωσης των μέσων μαζικής ενημέ-

ρωσης για την απώλεια των δια-

φημιστικών εσόδων που υπέστη-

σαν λόγω της πανδημίας του κο-

ρωνοϊού.  

Το καθεστώς θα έχει προϋπολο-

γισμό 32 εκατ. ευρώ και αφορά 

όλες τις δανικές εταιρίες μέσων 

μαζικής ενημέρωσης, ανεξάρτητα 

από το είδος του μέσου (έντυπα 

μέσα ή ραδιοτηλεοπτικοί φορείς). 

Οι εταιρίες αυτές θα δικαιούνται 

αποζημίωση για τη ζημία που υπέ-

στησαν, με τη μορφή άμεσων επι-

χορηγήσεων που θα καλύψουν 

έως και το 80% της απώλειας των 

διαφημιστικών τους εσόδων κατά 

την περίοδο από τις 9 Μαρτίου 

έως τις 8 Ιουλίου 2020. 

Η απώλεια διαφημιστικών εσόδων 

θα υπολογιστεί με βάση τη σύγκρι-

ση μεταξύ των διαφημιστικών  

εσόδων κάθε εταιρίας και των 

μέσων μηνιαίων διαφημιστικών 

εσόδων τους το 2019. Επιπλέον, 

το καθεστώς περιλαμβάνει έναν 

μηχανισμό claw-back, ο οποίος 

διασφαλίζει ότι, εφόσον η δημό-

σια στήριξη που θα λάβει ένας 

δικαιούχους υπερβαίνει τη μετέ-

πειτα αποδεικνυόμενη ζημία, θα 

πρέπει να επιστραφεί το επιπλέον 

ποσό στο δανικό κράτος. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1179
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1179
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1179
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_959
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_959
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_959
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Έγκριση δανικών επιδοτούμενων δανείων για νεοφυείς επιχειρήσεις λόγω κορω-

νοϊού – SA.57164 

υπέρ του κράτους. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή τα ενέ-

κρινε βάσει του Προσωρινού Πλαι-

σίου κρατικών ενισχύσεων 2020 

για τη στήριξη της οικονομίας λό-

γω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57164 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_810 

Δανία – έγκριση καθεστώτων – 

επιδοτούμενα δάνεια – νεοφυείς 

επιχειρήσεις –  Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

για τη στήριξη της οικονομίας λό-

γω κορωνοϊού 

Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή δύο καθεστώτα δανείων με 

επιδοτούμενα επιτόκια για νεοφυ-

είς επιχειρήσεις (start-ups). Το 

πρώτο καθεστώς αφορά τις επι-

χειρήσεις που βρίσκονται ακόμη 

σε αρχικό στάδιο, ενώ το δεύτερο 

καθεστώς εστιάζει σε επιχειρή-

σεις που έχουν ήδη σχηματίσει 

επιχειρηματικό κεφάλαιο. Τα δύο 

αυτά καθεστώτα έχουν συνολι-   

κό προϋπολογισμό περίπου 296 

εκατ. ευρώ (2,2 DKK).  

Τα μέτρα στοχεύουν στη δημιουρ-

γία κινήτρων για ιδιωτικές επενδύ-

σεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 

και στην υπέρβαση του χρηματο-

οικονομικού κενού που έχει δημι-

ουργηθεί στην αγορά λόγω της 

υπάρχουσας αβεβαιότητας, δια-

σφαλίζοντας έτσι ότι οι συγκεκρι-

μένες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν 

να αναπτύσσονται κατά τη διάρ-

κεια και μετά το ξέσπασμα της 

πανδημίας του κορωνοϊού.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα επί-

μαχα καθεστώτα καλύπτουν δά-

νεια επενδύσεων ή κεφαλαίου 

κίνησης με περιορισμένη διάρκεια 

και μέγεθος, θα παρασχεθούν 

μόνον έως το τέλος του έτους, και 

προβλέπουν επαρκή προμήθεια 

Έγκριση δανικής ενίσχυσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες λόγω κορωνοϊού – 

SA.57352 

είναι αναλογικό, καθώς η προβλε-

πόμενη αποζημίωση δεν υπερβαί-

νει το ποσό που είναι απαραίτητο 

για την αποκατάσταση της ζημίας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 

το επίμαχο καθεστώς βάσει του 

άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57352 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_987 

Δανία – έγκριση καθεστώτος – 

αποζημίωση ταξιδιωτικών πρακτό-

ρων – ακύρωση οργανωμένων 

ταξιδιών λόγω κορωνοϊού – απευ-

θείας εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 

2β ΣΛΕΕ 

Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς για την αποκα-

τάσταση της ζημίας που υπέστη-

σαν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες 

(κυρίως από τις συναλλαγές που 

είχαν με άλλες επιχειρήσεις) λόγω 

της υποχρέωσής τους να αποζημι-

ώσουν τους καταναλωτές μετά 

την ακύρωση των οργανωμένων 

ταξιδιών εξαιτίας του κορωνοϊού. 

Οι αποζημιώσεις θα δοθούν με τη 

μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, 

που καλύπτουν έως και το 100% 

των τεκμηριωμένων απωλειών  

των ταξιδιωτικών πρακτόρων που 

οφείλονται στον κορωνοϊό, και θα 

χορηγηθούν από το Ταμείο Εγγύη-

σης Ταξιδιών της Δανίας. Το κα-

θεστώς έχει προϋπολογισμό 97 

εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει 

την περίοδο από τις 26 Ιανουαρί-

ου 2020 έως τις 31 Μαΐου 2020, 

που αντιστοιχεί στο χρονικό διά-

στημα κατά το οποίο η δανική 

κυβέρνηση επέβαλε ταξιδιωτικούς 

περιορισμούς. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δα-

νικό μέτρο θα αντισταθμίσει τις 

ζημίες που συνδέονται άμεσα με 

την πανδημία του κορωνοϊού και 

Έγκριση ιταλικού πλαισίου ενισχύσεων προς εταιρίες όλων των μεγεθών λόγω 

κορωνοϊού – SA.57021 & SA.57252  

ξέσπασμα της πανδημίας του κο-

ρωνοϊού. Στο πλαίσιο του εν λόγω 

καθεστώτος, οι ιταλικές περιφέ-

ρειες και οι αυτόνομες επαρχίες, 

άλλοι φορείς της τοπικής διοίκη-

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος-πλαι-

σίου – Προσωρινό Πλαίσιο κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 για τη στή-

ριξη της οικονομίας λόγω κορω-

νοϊού 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή καθεστώς-πλαίσιο, συνολικού 

προϋπολογισμού 9 δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ, για τη στήριξη επιχει-

ρήσεων που επλήγησαν από το 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_987
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_987
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_987
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φεληθούν από το τροποποιηθέν 

μέτρο. 

Η Επιτροπή ενέκρινε την προτεινό-

μενη προσαρμογή του εγκεκριμέ-

νου καθεστώτος της Ιταλίας σύμ-

φωνα με Προσωρινό Πλαίσιο κρα-

τικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

57021 και SA.57252 στο Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_925 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1186 

σης καθώς και τα εμπορικά επιμε-

λητήρια, θα μπορούν να παρέχουν 

υποστήριξη σε εταιρείες όλων των 

μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων 

των αυτοαπασχολούμενων, των 

ΜΜΕ και των μεγάλων εταιριών με 

τη μορφή άμεσων επιχορηγήσε-

ων, εγγυήσεων για δάνεια και επι-

δοτούμενων επιτοκίων για δάνεια. 

Το μέτρο θα βοηθήσει τις επιχει-

ρήσεις να καλύψουν τις άμεσες 

ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ή 

επενδύσεων, θα προωθήσει την 

έρευνα και την παραγωγή προϊό-

ντων κατά του κορωνοϊού (όπως 

εμβόλια, ιατρικά προϊόντα, θερα-

πείες και συσκευές, απολυμαντι-

κά, προστατευτικές στολές, δρα-

στικά φαρμακευτικά συστατικά 

και δραστικές ουσίες που χρησι-

μοποιούνται ως απολυμαντικά) 

και θα αποτρέψει τις απολύσεις, 

καθώς θα δοθούν επιδοτήσεις 

μισθών για υπαλλήλους. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το με-

τρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 

αναλογικό και το ενέκρινε βάσει 

του Προσωρινού Πλαισίου κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 για τη στή-

ριξη της οικονομίας λόγω κορω-

νοϊού. 

Στη συνέχεια, η Ιταλία κοινοποίη-

σε στην Επιτροπή ορισμένες προ-

σαρμογές του εγκεκριμένου κα-

θεστώτος σχετικά με την εφαρμο-

γή του στην περιοχή Friuli Venezia 

Giulia, συμπεριλαμβάνοντας και 

μία διαφορετική μέθοδο για τον 

υπολογισμό του συνολικού ποσού 

του δανείου με βάση τις ανάγκες 

ρευστότητας κάθε επιχείρησης, 

διαφορετική διάρκεια των δανεί-

ων και διαφορετικά περιθώρια 

πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με 

το ισχύον εγκεκριμένο καθεστώς. 

Η στήριξη θα χορηγηθεί σε επιχει-

ρήσεις όλων των μεγεθών με έδρα 

στην περιοχή Friuli Venezia Giulia, 

με εξαίρεση εκείνες που δραστη-

ριοποιούνται στον τομέα της πρω-

τογενούς γεωργίας, της δασοκο-

μίας, της αλιείας και της υδατο-

καλλιέργειας. Αναμένεται ότι πά-

νω από 3.000 εταιρείες θα επω-

Έγκριση ιταλικών μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης για επιχειρήσεις και αυτοα-

πασχολούμενους λόγω κορωνοϊού – SA.57429 

χώρων εργασίας στις νέες υγειο-

νομικές απαιτήσεις. 

– Φορολογικές εκπτώσεις για  

ορισμένες επιχειρήσεις και αυτοα-

πασχολούμενους, ανάλογα με το 

επίπεδο των εσόδων τους, ως 

προς τα εμπορικά ενοίκια για την 

περίοδο μεταξύ Μαρτίου και Ιου-

νίου 2020. 

Τα μέτρα στοχεύουν στη μείωση 

των αναγκών ρευστότητας που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

και οι αυτοαπασχολούμενοι λόγω 

της πανδημίας και των μέτρων τα 

οποία έπρεπε να λάβει η ιταλική 

κυβέρνηση για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του ιού και για την 

ενθάρρυνση της προσαρμογής 

των διαδικασιών παραγωγής και 

των χώρων εργασίας στις νέες 

υγειονομικές απαιτήσεις. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: i) το 

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος – 

φοροελαφρύνσεις – επιχειρήσεις 

και αυτοαπασχολούμενοι – Προ-

σωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύ-

σεων 2020 για τη στήριξη της οι-

κονομίας λόγω κορωνοϊού 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή τέσσερα καθεστώτα ενισχύ-

σεων, συνολικού προϋπολογισμού 

7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 

οποία παρέχουν απαλλαγή από 

ορισμένους φόρους, καθώς και 

φορολογικές πιστώσεις σε επιχει-

ρήσεις και αυτοαπασχολούμενους 

που επλήγησαν από το ξέσπασμα 

της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα 

προτεινόμενα μέτρα αποτελούν 

μέρος ενός ευρύτερου πακέτου 

για τη στήριξη της ιταλικής οικο-

νομίας λόγω κορωνοϊού (του 

«Decreto Rilancio»). 

Ειδικότερα, οι ενισχύσεις που δύ-

νανται να χορηγούνται βάσει του 

επίμαχου καθεστώτος συνίστανται 

σε: 

– Μερική απαλλαγή από τον περι-

φερειακό φόρο επί των παραγωγι-

κών δραστηριοτήτων (IRAP) για 

επιχειρήσεις και αυτοαπασχολού-

μενους που δραστηριοποιούνται 

σε όλους τους τομείς με ορισμέ-

νες εξαιρέσεις (όπως τράπεζες 

και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-

ματα) και των οποίων τα έσοδα 

δεν υπερβαίνουν τα 250 εκατομ-

μύρια ευρώ το 2019.  

– Απαλλαγή από τον δημοτικό 

φόρο (IMU) σε σχέση με τουριστι-

κά ακίνητα που χρησιμοποιούνται 

για εμπορικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των θα-

λάσσιων θερέτρων.  

– Φορολογικές εκπτώσεις για την 

υποστήριξη της προσαρμογής των 

διαδικασιών παραγωγής και των 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_925
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_925
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_925
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1186
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1186
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1186
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αριθμό υπόθεσης SA.57429 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_1210 

ποσό της ενίσχυσης δεν θα υπερ-

βαίνει τις 100.000 ευρώ ανά επι-

χείρηση που δραστηριοποιείται 

στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, 

τις 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση 

που δραστηριοποιείται στον τομέα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέρ-

γειας και τις 800.000 ευρώ ανά 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται 

σε όλους τους άλλους τομείς, 

όπως προβλέπεται από το Προσω-

ρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020· ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί 

μόνο σε επιχειρήσεις που δεν αντι-

μετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες 

στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και (iii) 

οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν μό-

νον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε τα 

επίμαχα καθεστώτα σύμφωνα με 

το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών 

ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη 

της οικονομίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

Έγκριση κροατικού καθεστώτος εγγυοδοσίας λόγω κορωνοϊού – SA.57711 

στηριότητες σύμφωνα με τα επι-

χειρηματικά τους σχέδια για το 

2020. 

Επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει 

υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας δεν μπορούν να επω-

φεληθούν των μέτρων, όπως επί-

σης και οι επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στους τομείς της 

γεωργίας, της αλιείας και της υδα-

τοκαλλιέργειας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το με-

τρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 

αναλογικό, ενώ προβλέπονται, 

επιπροσθέτως, ειδικοί μηχανισμοί 

για την αποφυγή χορήγησης έμ-

μεσης χρηματοδότησης προς τα 

πιστωτικά ιδρύματα. Συνεπώς, η 

Επιτροπή ενέκρινε το κροατικό 

μέτρο σύμφωνα με το Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57711 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1125 

Κροατία – έγκριση καθεστώτος – 

κρατικές εγγυήσεις – τομείς ναυτι-

λίας, μεταφορών και ταξιδίων – 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού 

Η Κροατία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 

προς επιχειρήσεις που δραστηριο-

ποιούνται στους τομείς της ναυτι-

λίας, των μεταφορών, των ταξι-

διών, των υποδομών μεταφορών 

και των συναφών τομέων που 

έχουν επηρεαστεί σοβαρά από το 

ξέσπασμα της πανδημίας.  

Το καθεστώς αυτό αποτελείται 

από δύο επιμέρους μέτρα: το 

πρώτο παρέχει ενίσχυση με τη 

μορφή εγγυήσεων για νέα δάνεια 

κεφαλαίου κίνησης κάτω των 

800.000 ευρώ, ενώ το δεύτερο 

μέτρο παρέχει ενίσχυση με τη 

μορφή εγγυήσεων για νέα δάνεια 

κεφαλαίου κίνησης που υπερβαί-

νουν τις 800.000 ευρώ. Ο συνολι-

κός προϋπολογισμός των μέτρων 

ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια 

HRK (περίπου 80 εκατομμύρια 

ευρώ), προερχόμενα από τον γενι-

κό προϋπολογισμό του κράτους, 

εκ των οποίων 200 εκατομμύρια 

HRK (περίπου 27 εκατομμύρια 

ευρώ) θα δοθούν για το πρώτο 

μέτρο και 400 εκατομμύρια HRK 

(περίπου 53 εκατομμύρια ευρώ) 

για το δεύτερο μέτρο. 

Σκοπός του καθεστώτος είναι να 

παρέχει ρευστότητα σε επιχειρή-

σεις όλων των μεγεθών που επη-

ρεάζονται από το ξέσπασμα του 

κορωνοϊού, προκειμένου να μπο-

ρέσουν να συνεχίσουν τις δραστη-

ριότητές τους, να προβούν σε νέ-

ες επενδύσεις και να διατηρήσουν 

το προσωπικό τους. 

Για να επωφεληθούν από τα ανω-

τέρω μέτρα, οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να αποδεικνύουν προβλή-

ματα έλλειψης ρευστότητας ή 

άλλες δυσκολίες στη λειτουργία 

τους ως αποτέλεσμα της πανδη-

μίας. Σχετικά, ως «επιχειρήσεις 

που αντιμετωπίζουν επιχειρηματι-

κές δυσκολίες λόγω της πανδη-

μίας» χαρακτηρίζονται αυτές που 

πληρούν μία ή περισσότερες από 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) 

υπέστησαν σημαντική μείωση του 

κύκλου εργασιών τους κατά τη 

σχετική περίοδο του 2020 σε σύ-

γκριση με την ίδια περίοδο το 

2019, β) αναμένουν μείωση των 

εισοδημάτων τους (τουλάχιστον 

20%) σε σχέση με αυτά που επι-

τεύχθηκαν το 2019, γ) υπέστησαν 

φυσική μείωση της κίνησης ή/και 

του όγκου των μεταφορών επιβα-

τών και των επιβατικών εμπορευ-

μάτων, ταξιδιωτικών και τουριστι-

κών κρατήσεων κ.λπ. το 2020 σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο το 

2019 και δ) ακυρώθηκε ή ανα-

βλήθηκε για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα (τουλάχιστον ένα χρόνο) 

προηγουμένως συμφωνημένες και 

προγραμματισμένες δραστηριότη-

τες ή άλλες επιχειρηματικές δρα-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1210
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1210
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1210
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
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επίμαχο μέτρο σύμφωνα με το 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57423 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_970 

Λετονία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιδοτήσεις – ταξιδιωτικοί 

πράκτορες – Προσωρινό Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού 

Η Λετονία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 

με τη μορφή άμεσων επιχορηγή-

σεων για τη στήριξη των ταξιδιωτι-

κών πρακτόρων. Οι τουριστικοί 

πράκτορες επωμίστηκαν τα έξοδα 

επαναπατρισμού των ταξιδιωτών 

μετά το ξέσπασμα του κορωνοϊού, 

επειδή ήταν υπεύθυνοι για την 

οργάνωση μεταφοράς των ταξιδι-

ωτών από τη Λετονία σε θέρετρα 

στο εξωτερικό και επιστροφή στη 

Λετονία μετά τη διαμονή τους. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του 

μέτρου υπολογίζεται στο ποσό των  

800.000 ευρώ. 

Στόχος του μέτρου είναι η παροχή 

ρευστότητας στους φορείς εκμε-

τάλλευσης τουρισμού που αντιμε-

τωπίζουν προβλήματα ρευστότη-

τας ως συνέπεια της πανδημίας.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση που θα χορηγηθεί ανά επι-

χείρηση δεν θα υπερβαίνει τα 

όρια που καθαρίζονται στο Προ-

σωρινό Πλαίσιο 2020 και το κα-

θεστώς θα τεθεί σε ισχύ έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2020. Περαιτέρω, 

η Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο 

είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 

αναλογικό και περιορίζεται στο 

ελάχιστο αναγκαίο ποσό. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

Έγκριση λιθουανικού μέτρου ενισχύσεων προς επιχειρήσεις του τομέα του πολι-

τισμού λόγω κορωνοϊού – SA.57342  

αναλογικό και το ενέκρινε βάσει 

του Προσωρινού Πλαισίου κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 για τη στή-

ριξη της οικονομίας λόγω κορω-

νοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57342 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_929 

Λιθουανία – έγκριση καθεστώτος 

– άμεσες επιδοτήσεις – τομέας 

πολιτισμού – Προσωρινό Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού 

Η Λιθουανία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ένα μέτρο ενίσχυσης με 

τη μορφή άμεσων επιδοτήσεων 

για τη δημιουργία νέων προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών από πολιτιστικά 

και καλλιτεχνικά ιδρύματα και 

οργανισμούς κατά την περίοδο 

από 19 Μαρτίου 2020 έως 31 

Δεκεμβρίου 2020. Ο εκτιμώμενος 

προϋπολογισμός του μέτρου ανέρ-

χεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Το μέτρο στοχεύει στην εξασφάλι-

ση ρευστότητας για τα πολιτιστικά 

ιδρύματα και οργανισμούς σε μια 

χρονική περίοδο που η λειτουργία 

των πιστωτικών αγορών διαταράσ-

σεται σοβαρά από το ξέσπασμα 

του κορωνοϊού, επηρεάζοντας 

σοβαρά την ευρύτερη οικονομία 

των κρατών μελών. Οι δραστηριό-

τητες που δύνανται να χρηματο-

δοτηθούν βάσει του εν λόγω κα-

θεστώτος είναι: α) η προσαρμο- 

γή πολιτιστικών προϊόντων ή/και 

υπηρεσιών στο ψηφιακό περιβάλ-

λον, β) η ανάπτυξη νέων πολιτιστι-

κών προϊόντων ή/και υπηρεσιών 

προσαρμοσμένων στις μεταβαλλό-

μενες καταναλωτικές συνήθειες 

του πολιτισμού κατά τη διάρκεια 

των περιοριστικών μέτρων, αλλά 

και μετά την άρση αυτών, γ) δρα-

στηριότητες που διασφαλίζουν την 

απασχόληση καλλιτεχνών και δ) 

δραστηριότητες που διασφαλί-

ζουν τη συνεργασία με άλλους 

οργανισμούς, προκειμένου να αυ-

ξηθεί η απασχόληση καλλιτεχνών. 

Οι τελικοί δικαιούχοι του μέτρου 

θα είναι πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις που δραστη-

ριοποιούνται στον πολιτιστικό το-

μέα στη Λιθουανία, περίπου μετα-

ξύ 101 και 500 επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το με-

τρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 

Έγκριση λετονικού μέτρου για ταξιδιωτικούς πράκτορες λόγω κορωνοϊού – 

SA.57423 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_929
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_929
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_929
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Έγκριση λιθουανικών μέτρων ενίσχυσης του τουριστικού τομέα λόγω κορωνοϊού 

– SA.57665 

λες επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το με-

τρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 

αναλογικό και το ενέκρινε σύμφω-

να με το Προσωρινό Πλαίσιο κρα-

τικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57665 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1125 

Λιθουανία – έγκριση καθεστώτος 

– κρατικές εγγυήσεις – κρατικά 

δάνεια – ταξιδιωτικοί πράκτορες 

– υπηρεσίες διαμονής και τροφο-

δοσίας – Προσωρινό Πλαίσιο κρα-

τικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού 

Oι λιθουανικές αρχές κοινοποίη-

σαν στην Επιτροπή ένα καθεστώς 

κρατικών ενισχύσεων προς ταξι-

διωτικούς πράκτορες και παρό-

χους υπηρεσιών διαμονής και τρο-

φοδοσίας, συνολικού προϋπολο-

γισμού 50 εκατ. ευρώ. Το καθε-

στώς αποτελείται από δύο επιμέ-

ρους μέτρα: α) παροχή εγγυή-

σεων σε ταξιδιωτικούς πράκτορες 

εγκατεστημένους στη Λιθουανία, 

οι οποίες θα καλύπτουν εν μέρει 

τις ασφαλιστικές παροχές ή τις εγ-

γυήσεις που καταβάλλονται είτε 

από μια ασφαλιστική επιχείρηση 

βάσει ασφαλιστικής σύμβασης, 

είτε μέσω ενός χρηματοπιστωτι-

κού ιδρύματος βάσει σύμβασης 

χρηματοοικονομικής εγγύησης  

και β) παροχή κρατικών δανείων 

προς τους ταξιδιωτικούς πράκτο-

ρες για τη χρηματοδότηση διακα-

νονισμών με ταξιδιώτες για ταξί-

δια που δεν πραγματοποιήθηκαν 

και προς τους παρόχους υπηρε-

σιών διαμονής και εστίασης για τα 

απαραίτητα έξοδά τους που προ-

κύπτουν λόγω των επιβαλλόμενων 

κυβερνητικών περιοριστικών μέ-

τρων με σκοπό την αποφυγή εξά-

πλωσης του κορωνοϊού. 

Οι δικαιούχοι του πρώτου μέτρου 

είναι ταξιδιωτικοί πράκτορες, ανε-

ξαρτήτως μεγέθους, ενώ δικαιού-

χοι του δεύτερου μέτρου είναι 

ταξιδιωτικά γραφεία, ταξιδιωτικοί 

πράκτορες και πάροχοι καταλυ-

μάτων που δραστηριοποιούνται 

στη Λιθουανία ανεξάρτητα από το 

μέγεθός τους. Όσον αφορά τους 

παρόχους υπηρεσιών τροφοδο-

σίας, επιλέξιμες είναι μόνο μεγά-

Έγκριση μέτρου ενισχύσεων του Λουξεμβούργου προς εταιρίες παραγωγής οπτι-

κοακουστικών έργων λόγω κορωνοϊού – SA.57530 

β) να ασκούσε ήδη οικονομικές 

δραστηριότητες πριν από την εμ-

φάνιση της πανδημίας και να είχε 

επωφεληθεί από προηγούμενη 

συμβατή ενίσχυση για την παρα-

γωγή οπτικοακουστικού έργου. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβά-

νουν τις δαπάνες προσωπικού 

(έως 2,5 φορές του ελάχιστου 

κατώτατου μισθού ενός ειδικευμέ-

νου ατόμου) και γενικά έξοδα. Η 

απώλεια εσόδων των παραγωγών 

που προκλήθηκε από την ακύρω-

ση ή την καθυστέρηση των γυρι-

σμάτων λόγω της πανδημίας συ-

νιστά, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη. 

Τα γενικά έξοδα υπολογίζονται με 

βάση τους ετήσιους λογαρια-

σμούς του τελευταίου οικονομικού 

έτους, ή, ελλείψει αυτών, βάσει 

των διαθέσιμων οικονομικών στοι-

χείων ή της φορολογικής δήλωσης 

Λουξεμβούργο – έγκριση καθε-

στώτος – άμεσες επιχορηγήσεις – 

εταιρίες παραγωγής οπτικοακου-

στικών έργων – Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

για τη στήριξη της οικονομίας λό-

γω κορωνοϊού 

Το Λουξεμβούργο κοινοποίησε 

στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενι-

σχύσεων με τη μορφή άμεσων 

επιχορηγήσεων και επιστρεπτέων 

προκαταβολών προς εταιρείες πα-

ραγωγής οπτικοακουστικών έρ-

γων. Ο εκτιμώμενος προϋπολογι-

σμός του μέτρου ανέρχεται σε 7 

εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα 

προέρχονται από τον προϋπολο-

γισμό του Ταμείου Κινηματογρά-

φου του Λουξεμβούργου. 

Στόχος του μέτρου είναι να παρέ-

χει ρευστότητα σε επιχειρήσεις οι 

οποίες δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή οπτικοακουστικών έρ-

γων και οι οποίες έχουν αναγκα-

στεί να σταματήσουν τις δραστη-

ριότητές τους λόγω της πανδη-

μίας. Χάρη στο σχεδιαζόμενο μέ-

τρο, οι επιχειρήσεις αυτές θα κα-

ταφέρουν να επανεκκινήσουν τα 

τρέχοντα έργα παραγωγής και να 

ξεκινήσουν την παραγωγή νέων 

οπτικοακουστικών έργων στο  

πλαίσιο της σταδιακής χαλάρω-

σης των περιορισμών που έχει 

θέσει η κυβέρνηση του Λουξεμ-

βούργου για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Για να είναι επιλέξιμη μια επιχεί-

ρηση να λάβει επιστρεπτέα προ-

καταβολή, πρέπει να πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) να αντιμετωπίζει αποδεδειγμέ-

να βραχυπρόθεσμη έλλειψη ρευ-

στότητας λόγω της πανδημίας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
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Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57530 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1132 

της δικαιούχου επιχείρησης. Το 

ποσό της επιστρεπτέας προκατα-

βολής ανέρχεται μέχρι του ποσού 

των 250.000 ευρώ ανά εταιρία 

παραγωγής. Όσον αφορά τις άμε-

σες επιδοτήσεις, η δικαιούχος επι-

χείρηση πρέπει να: 

α) αντιμετωπίζει αποδεδειγμένα 

βραχυπρόθεσμη έλλειψη ρευστό-

τητας λόγω της πανδημίας, 

β) έχει επωφεληθεί από μια προ-

ηγούμενη συμβατή ενίσχυση για 

την παραγωγή ενός οπτικοακου-

στικού έργου, 

γ) απασχολεί το πολύ έως 10 

υπαλλήλους και να έχει ετήσιο 

κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογι-

σμό 2 εκατομμύρια ευρώ κατ’ 

ανώτατο όριο,  

δ) υποβάλει είτε τους ετήσιους 

λογαριασμούς του τελευταίου οι-

κονομικού έτους, είτε, ελλείψει 

αυτών, άλλα διαθέσιμα οικονομι-

κά στοιχεία ή φορολογική δήλω-

ση. 

Η μέγιστη ένταση κάθε ενίσχυσης 

ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά 

εταιρία παραγωγής οπτικοακου-

στικών έργων. 

Οι αιτήσεις για τη λήψη της ενί-

σχυσης βάσει του επίμαχου κα-

θεστώτος υποβάλλονται έως τις 

15 Αυγούστου 2020. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο του Λουξεμβούργου είναι  

αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογι-

κό και το ενέκρινε σύμφωνα με το 

Έγκριση ολλανδικού μέτρου για την ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων λόγω κο-

ρωνοϊού – SA.57095 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο καθεστώς 

βάσει του άρθρου 107 παρ. 3β 

ΣΛΕΕ για την αποκατάσταση σο-

βαρής διαταραχής της οικονομίας 

κράτους μέλους, καθώς το Προ-

σωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύ-

σεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού δεν 

περιλαμβάνει τις εγγυήσεις για 

δραστηριότητες ασφάλισης πι-

στώσεων και, άρα, δεν τυγχάνει 

εφαρμογής εν προκειμένω. Ωστό-

σο, το μέτρο έχει σχεδιαστεί κατ’ 

αναλογία με τις γενικές αρχές που 

έχουν καθορισθεί στο Προσωρινό 

Πλαίσιο 2020. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57095 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_937 

Ολλανδία – έγκριση καθεστώτος – 

κρατικές εγγυήσεις – τομέας   

ασφάλισης των εμπορικών πιστώ-

σεων – κορωνοϊός – απευθείας 

εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 2β 

ΣΛΕΕ 

Οι Κάτω Χώρες κοινοποίησαν 

στην Επιτροπή ένα καθεστώς χο-

ρήγησης κρατικών εγγυήσεων με 

σκοπό τη στήριξη του τομέα     

ασφάλισης των εμπορικών συναλ-

λαγών μεταξύ επιχειρήσεων που 

πλήττονται από την πανδημία του 

κορωνοϊού. 

Η ασφάλιση εμπορικών πιστώ-

σεων προστατεύει τις επιχειρήσεις 

που παρέχουν αγαθά και υπηρεσί-

ες από τον κίνδυνο μη πληρωμής 

από τους πελάτες τους. Δεδομέ-

νων των οικονομικών επιπτώσεων 

της πανδημίας και της αύξησης 

του κινδύνου μη πληρωμής, οι 

ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι 

πρόθυμες να παρέχουν εμπορική 

ασφάλιση στις επιχειρήσεις. Γι’ 

αυτόν τον λόγο οι Κάτω Χώρες 

αποφάσισαν να θεσπίσουν το επί-

μαχο καθεστώς που θα διασφαλί-

ζει ότι η ασφάλιση εμπορικών πι-

στώσεων θα εξακολουθεί να είναι 

διαθέσιμη για όλες τις επιχειρή-

σεις, χωρίς να καθίσταται ανα-

γκαίο οι αγοραστές αγαθών ή  

υπηρεσιών να δίνουν προκαταβο-

λή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλί-

ζεται η ρευστότητα των επιχειρή-

σεων. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: (i) οι 

Ολλανδοί ασφαλιστές εμπορικών 

πιστώσεων έχουν δεσμευτεί να 

διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο 

προστασίας, παρά τις οικονομικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

λόγω του κορωνοϊού, (ii) η εγγύη-

ση που θα χορηγηθεί περιορίζεται 

στην κάλυψη εμπορικών πιστώσε-

ων που θα προκύψουν έως το 

τέλος του τρέχοντος έτους, (iii) το 

καθεστώς είναι ανοικτό σε όλους 

τους ασφαλιστές πιστώσεων στις 

Κάτω Χώρες, (iv) ο μηχανισμός 

εγγύησης διασφαλίζει την κατα-

νομή των κινδύνων μεταξύ των 

ασφαλιστών και του κράτους και 

παρέχει ένα πρόσθετο δίχτυ    

ασφαλείας για κάλυψη έως και 

12 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν 

κριθεί απαραίτητο, και (v) η προ-

μήθεια για την εγγύηση παρέχει 

επαρκή αποζημίωση στο ολλανδι-

κό κράτος. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1132
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1132
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1132
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_937
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_937
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_937
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Έγκριση ολλανδικών αποζημιώσεων προς μεταφορείς ΑμεΑ λόγω κορωνοϊού – 

SA.57554 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 

αναλογικό και ότι οι ζημίες που θα 

καλυφθούν συνδέονται άμεσα με 

την πανδημία του κορωνοϊού. Ως 

εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε   

το επίμαχο ολλανδικό καθεστώς 

βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β 

ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57554 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1230 

Ολλανδία – έγκριση καθεστώτος 

αποζημιώσεων – άμεσες επιδοτή-

σεις – ειδικές υπηρεσίες μεταφο-

ρών προς ΑμεΑ – ακύρωση δρο-

μολογίων λόγω κορωνοϊού – απευ-

θείας εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 

2β ΣΛΕΕ 

Η Ολλανδία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 

για την καταβολή άμεσων επιδο-

τήσεων σε επιχειρήσεις κάθε με-

γέθους, οι οποίες παρέχουν ειδι-

κές υπηρεσίες μεταφορών σε 

άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) βάσει 

συμβάσεων που έχουν συνάψει με 

τους δήμους. Σκοπός αυτού του 

καθεστώτος είναι η αποκατάστα-

ση των ζημιών που υπέστησαν οι 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις λόγω 

μη εκτέλεσης των προσυμφωνημέ-

νων δρομολογίων μετά την επιβο-

λή περιοριστικών μέτρων από το 

ολλανδικό κράτος λόγω του κορω-

νοϊού.  

Η αποζημίωση θα καλύπτει το 

80% κατ’ ανώτατο όριο των εσό-

δων που χάθηκαν κατά την περίο-

δο από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 

Ιουνίου 2020, με δυνατότητα 

έναρξης της περιόδου από την 1η 

Μαρτίου 2020, εφόσον ο δήμαρ-

χος ή η περιοχή ασφαλείας (που 

αποτελείται από πολλούς δήμους 

που συνεργάζονται σε ορισμένα 

θέματα) είχε λάβει από τότε μέ-

τρα για την πρόληψη της εξάπλω-

σης του κορωνοϊού που επηρέα-

σαν τις ειδικές μεταφορές. Οι δι-

καιούχοι δικαιούνται στήριξη μόνο 

για τις συμβάσεις που είχαν τεθεί 

σε ισχύ ήδη πριν από τις 15 Μαρ-

τίου 2020 και μόνο εάν δεν προ-

βλέπεται στις εν λόγω συμβάσεις 

πληρωμή για ζημίες. 

Έγκριση ουγγρικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων προς όλες τις επιχειρήσεις 

λόγω κορωνοϊού – SA.57468 

τικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57468 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/MEX_20_1023 

Ουγγαρία – έγκριση καθεστώτος-

πλαισίου – άμεσες επιδοτήσεις – 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού 

Η Ουγγαρία κοινοποίησε στην  

Επιτροπή ένα γενικό καθεστώς 

στήριξης όλων των επιχειρήσεων, 

ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα 

δραστηριότητας, που πλήττονται 

από την πανδημία του κορωνοϊού, 

συνολικού προϋπολογισμού 54 

δισ. HUF (περίπου 155 εκατ. ευ-

ρώ). Το μέτρο θα δώσει στις ουγ-

γρικές αρχές τη δυνατότητα να 

χορηγήσουν, στο πλαίσιο ήδη  

ισχυόντων καθεστώτων, ενισχύ-

σεις, υπό μορφή άμεσων επιδοτή-

σεων που θα χρηματοδοτήσουν 

επενδύσεις επιχειρήσεων, προκει-

μένου αυτές να διατηρήσουν τις 

υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης 

ή να δημιουργήσουν νέες. Σκοπός 

αυτού του καθεστώτος είναι να 

βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντι-

μετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότη-

τας που δημιουργήθηκαν λόγω 

του κορωνοϊού. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 

αναλογικό και το ενέκρινε σύμφω-

να με το Προσωρινό Πλαίσιο κρα-

Έγκριση πορτογαλικών μέτρων επιδότησης μισθού λόγω κορωνοϊού – SA.57049 

& SA.57050  

μυρίων ευρώ. Τα δύο καθεστώτα 

ενισχύσεων αποσκοπούν στην 

επιδότηση του μισθολογικού κό-

στους των εταιριών που λειτουρ-

γούν στην περιοχή των Αζορών, οι 

Πορτογαλία – έγκριση καθεστώ-

των – επιδότηση μισθού – Αζόρες 

– Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών 

ενισχύσεων 2020 για τη στήριξη 

της οικονομίας λόγω κορωνοϊού 

Η Πορτογαλία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή δύο καθεστώτα ενισχύ-

σεων για τη διαφύλαξη των θέ-

σεων εργασίας στις Αζόρες, συνο-

λικού προϋπολογισμού 43 εκατομ-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1230
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1230
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1230
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_1023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_1023
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_1023
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τον Μάιο του 2020 και σε 20% 

για τους μισθούς που οφείλονται 

τον Ιούνιο του 2020. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 

αναλογικό και το ενέκρινε βάσει 

του Προσωρινού Πλαισίου κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 για τη στή-

ριξη της οικονομίας λόγω κορω-

νοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

57049 και SA.57050 στο Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_929 

οποίες, χωρίς αυτή την ενίσχυση, 

θα αναγκάζονταν να απολύσουν 

το προσωπικό τους λόγω της παν-

δημίας του κορωνοϊού και των 

έκτακτων περιοριστικών μέτρων 

που έλαβε το κράτος. 

Βάσει του πρώτου καθεστώτος 

(SA.57049), μπορεί να χορηγηθεί 

ενίσχυση σε επιχειρήσεις όλων 

των μεγεθών που δραστηριοποι-

ούνται σε τομείς που πλήττονται 

ιδιαίτερα από την πανδημία. Οι 

επιδοτήσεις θα χορηγηθούν για 

τις μισθολογικές δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο 

του 2020. Η μηνιαία επιδότηση 

μισθού θα ισοδυναμεί με το 90% 

των κατώτατων μηνιαίων αποδο-

χών, που ισχύουν στην Αυτόνομη 

Περιφέρεια των Αζορών, ανά ερ-

γαζόμενο πλήρους απασχόλησης. 

Όσον αφορά το δεύτερο κάθε-

στώς ενισχύσεων (SA.57050), επι-

χειρήσεις που θεωρούνται ότι βρί-

σκονται «σε κατάσταση κρίσης» 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 

είναι επιλέξιμες για λήψη ενίσχυ-

σης με τη μορφή άμεσης επιχορή-

γησης. Οι ενισχύσεις βάσει αυτού 

του καθεστώτος θα χορηγηθούν 

για τις δαπάνες μισθού που πραγ-

ματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 

2020, με την επιφύλαξη πιθανής 

παράτασης του καθεστώτος για 

δύο επιπλέον μήνες, δηλαδή τον 

Μάιο και τον Ιούνιο του 2020. Για 

τους μισθούς που οφείλονται τον 

Απρίλιο του 2020, η μηνιαία επι-

δότηση μισθού που καταβάλλεται 

στις επιλέξιμες επιχειρήσεις θα 

ισοδυναμεί με το 30% του κατώ-

τατου μηνιαίου μισθού που ισχύει 

στην Αυτόνομη Περιφέρεια των 

Αζορών. Εάν παραταθεί το μέτρο, 

η επιδότηση θα μειωθεί στο 25% 

του κατώτατου μηνιαίου μισθού 

για τους μισθούς που οφείλονται 

Έγκριση πορτογαλικού δανείου διάσωσης προς την εταιρία «TAP SGPS» λόγω 

κορωνοϊού – SA.57369 

σει του Προσωρινού Πλαισίου κρα-

τικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού, επειδή στις 31.12.2019 

αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκο-

λίες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 

διάσωση και αναδιάρθρωση μη 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων 

2014, δεδομένου ότι αυτό είναι 

περιορισμένο σε χρόνο και πεδίο 

εφαρμογής και εξυπηρετεί έναν 

στόχο κοινού ενδιαφέροντος. Ειδι-

κότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι το εν λόγω μέτρο θα συμβάλλει 

στην αποφυγή διαταραχών για 

τους επιβάτες, ιδίως ενόψει της 

χαλάρωσης των περιορισμών ταξι-

διού και της επερχόμενης τουρι-

στικής περιόδου. Επομένως, θα 

στηρίξει έμμεσα τον πορτογαλικό 

τουριστικό τομέα, ο οποίος έχει 

πληγεί σοβαρά από το ξέσπασμα 

του κορωνοϊού. Ταυτόχρονα, οι 

αυστηροί όροι που συνδέονται με 

το δάνειο όσον αφορά την αμοιβή 

Πορτογαλία – δάνειο διάσωσης – 

εταιρία αεροπορικών μεταφορών 

– μείωση κύκλου εργασιών λόγω 

κορωνοϊού – έγκριση ατομικής 

ενίσχυσης – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και ανα-

διάρθρωση 2014 

Η Πορτογαλία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ένα μέτρο χορήγησης 

δανείου διάσωσης, ύψους 1,2 

δισεκατομμυρίων ευρώ, στην εται-

ρία αεροπορικών μεταφορών με 

την επωνυμία “Transportes 

Aéreos Portugueses SGPS 

S.A.” (TAP SGPS) η οποία ανήκει 

στον όμιλο TAP. Το μέτρο στοχεύει 

στην παροχή επαρκών πόρων 

στην TAP SGPS, προκειμένου αυ-

τή να καλύψει τις άμεσες ανάγκες 

ρευστότητάς της και μέχρι την 

προετοιμασία ενός σχεδίου για τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. 

Η «TAP Air Portugal», η οποία είναι 

μέλος του Ομίλου TAP, ελέγχεται 

100% από την TAP SGPS και απο-

τελεί σημαντική αεροπορική εται-

ρία που δραστηριοποιείται στην 

Πορτογαλία. Διαθέτει στόλο 105 

αεροπλάνων που το 2019 εξυπη-

ρέτησε 95 προορισμούς σε 38 

χώρες, μεταφέροντας πάνω από 

17 εκατομμύρια επιβάτες από τη 

Λισαβόνα και άλλα πορτογαλικά 

αεροδρόμια προς διάφορους διε-

θνείς προορισμούς. 

Η TAP SGPS αντιμετώπισε οικονο-

μικές δυσκολίες ήδη πριν από την 

εμφάνιση του κορωνοϊού, δηλαδή 

στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Από 

την έναρξη της πανδημίας, η TAP 

Air Portugal, όπως και πολλές 

άλλες εταιρίες στον τομέα των 

αερομεταφορών, υπέστη σημαντι-

κή μείωση των δραστηριοτήτων 

της, λόγω της απαγόρευσης των 

ταξιδίων, προς τον σκοπό περιο-

ρισμού της εξάπλωσης του κορω-

νοϊού, με αποτέλεσμα να αντιμε-

τωπίζει σημαντικά προβλήματα 

ρευστότητας.  

Η TAP SGPS δεν είναι επιλέξιμη 

για λήψη κρατικής ενίσχυσης βά-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_929
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_929
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_929
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https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_1029 

και τη χρήση των κεφαλαίων, κα-

θώς και η διάρκειά του, που περι-

ορίζεται στους έξι μήνες, θα μειώ-

σουν στο ελάχιστο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού που προκαλεί-

ται από τη χορήγηση της ενίσχυ-

σης. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57369 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

Έγκριση σουηδικού μέτρου ενισχύσεων προς επιχειρήσεις λόγω κορωνοϊού – 

SA.57372 

καλυφθούν συνδέονται άμεσα με 

την πανδημία του κορωνοϊού. Ως 

εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το 

σουηδικό καθεστώς βάσει του 

άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57372 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_1027 

Σουηδία – έγκριση καθεστώτος – 

μερική αποζημίωση – μείωση κύ-

κλου εργασιών λόγω κορωνοϊού – 

απευθείας εφαρμογή άρθρου 107 

παρ. 2β ΣΛΕΕ 

Η Σουηδία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

ύψους περίπου 3,7 δισ. ευρώ (39 

δισ. SEK), με σκοπό τη μερική  

αποζημίωση επιχειρήσεων που 

υφίστανται σημαντική μείωση του 

κύκλου εργασιών, για τις ζημίες 

που υπέστησαν λόγω του κορω-

νοϊού.  

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

καθεστώτος, επιχειρήσεις όλων 

των τομέων με έδρα στη Σουηδία, 

που είχαν αποδεδειγμένα μείωση 

του κύκλου εργασιών τους σε πο-

σοστό άνω του 30% τον Μάρτιο 

και τον Απρίλιο του 2020 σε σύ-

γκριση με την περίοδο αναφοράς 

πριν από την κρίση, με επακόλου-

θες λειτουργικές ζημίες, θα δικαι-

ούνται αποζημίωση. Η αποζημίω-

ση, που θα χορηγηθεί με τη μορ-

φή άμεσων επιχορηγήσεων, μπο-

ρεί να καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο 

το 75% των πάγιων εξόδων των 

επιχειρήσεων και το μέγιστο ποσό 

ενίσχυσης ανά επιχείρηση ή όμιλο 

θα ανέρχεται περίπου σε 14 εκατ. 

ευρώ (150 εκατ. SEK). 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 

αναλογικό και οι ζημίες που θα 

Ανακεφαλαιοποίηση της φινλανδικής αεροπορική εταιρίας «Finnair» λόγω κο-

ρωνοϊού – SA.57410 

ϋπολογισμός του μέτρου δεν θα 

υπερβεί το ποσό που απαιτείται 

για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότη-

τα της Finnair και να αποκαταστα-

θεί η κεφαλαιακή της θέση στο 

επίπεδο που βρισκόταν πριν από 

την πανδημία, ενώ το κράτος θα 

λάβει ανάλογη αμοιβή για την  

επένδυση που θα κάνει. Η Επιτρο-

πή έλαβε υπόψη της το γεγονός 

ότι σημαντικός αριθμός ιδιωτών 

επενδυτών θα συμμετέχει, επίσης, 

στην αεροπορική εταιρία με τους 

ίδιους όρους με το κράτος. Επι-

πλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι το 

σχεδιαζόμενο μέτρο δεν θα οδη-

γήσει σε αύξηση του μετοχικού 

επιπέδου του κράτους, αλλά η 

κρατική συνεισφορά αποσκοπεί 

Φινλανδία – μέτρο ανακεφαλαιο-

ποίησης – αεροπορική εταιρία  

Finnair – έγκριση ατομικής ενίσχυ-

σης – Προσωρινό Πλαίσιο κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 για τη στή-

ριξη της οικονομίας λόγω κορω-

νοϊού 

Η Φινλανδία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή εθνικό μέτρο για τη συμ-

μετοχή του κράτους ως μετό-   

χου στην αύξηση κεφαλαίου της 

Finnair. Η Finnair διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη φινλανδική 

οικονομία, ιδίως επειδή εξασφαλί-

ζει εσωτερικές και διεθνείς αερο-

πορικές υπηρεσίες για τη Φινλαν-

δία, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την ανάκαμψη της εθνικής 

οικονομίας μετά το ξέσπασμα της 

πανδημίας του κορωνοϊού.         

Η Φινλανδία, κατέχοντας το 

55,8% των μετοχών της Finnair 

είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός της. 

Η συνολική αύξηση κεφαλαίου 

αναμένεται να ανέλθει περίπου σε 

500 εκατομμύρια ευρώ. Το κρά-

τος θα λάβει δικαιώματα εγγρα-

φής για νέες μετοχές αξίας 286 

εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί 

στο τρέχον επίπεδο συμμετοχής 

του. Οι υπόλοιπες μετοχές θα προ-

σφερθούν στην αγορά, υπό την 

επιφύλαξη προτίμησης των δικαι-

ωμάτων εγγραφής άλλων υφιστά-

μενων μετόχων.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο προ-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1029
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1029
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1029
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1027
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σοβαρής διαταραχής στην οικονο-

μία ενός κράτους μέλους. Συνε-

πώς, η Επιτροπή ενέκρινε το επί-

μαχο μέτρο σύμφωνα με το Προ-

σωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύ-

σεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57410 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_1032 

απλώς στη διατήρηση του υφιστά-

μενου μεριδίου του Δημοσίου στο 

συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να 

τεθούν επιπλέον όροι για την προ-

στασία του ανταγωνισμού, όπως 

περιορισμοί στη διοίκηση της εται-

ρίας με σκοπό την παροχή κινή-

τρων για επίσπευση της εξόδου 

του κράτος από το μετοχικό κεφά-

λαιο της εταιρίας και αποπληρω-

μή της κρατικής ενίσχυσης το συ-

ντομότερο δυνατό. Εξάλλου, η 

Finnair δεν κατέχει σημαντική 

θέση στις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται. Το κεντρικό 

αεροδρόμιο του Ελσίνκι δεν έχει 

συμφόρηση, δηλαδή υπάρχουν 

διαθέσιμες θέσεις προσγείωσης 

και απογείωσης και, άρα, δεν  

χρειάζονται πρόσθετοι όροι για τη 

διατήρηση του ανταγωνισμού. 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι το μέτρο αποσκοπεί 

στην ενθάρρυνση των επενδύσεων 

στην αγορά, προβλέποντας επαρ-

κείς εγγυήσεις για τον περιορισμό 

του κινδύνου στρέβλωσης του 

ανταγωνισμού. Περαιτέρω, το μέ-

τρο ανακεφαλαιοποίησης θα συμ-

βάλει στη διαχείριση των οικονομι-

κών επιπτώσεων της πανδημίας 

του κορωνοϊού στη Φινλανδία και 

είναι απαραίτητο, κατάλληλο και 

αναλογικό για την αποκατάσταση 

Έγκριση φινλανδικού μέτρου ενισχύσεων προς ναυτιλιακές εταιρίες λόγω κορω-

νοϊού – SA.57192 

ανάλογη προμήθεια για την εγγύη-

ση και δ) ο κίνδυνος που αναλαμ-

βάνει το κράτος περιορίζεται στο 

90%. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το φινλανδικό καθεστώς 

βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 

κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57192 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_966 

Φινλανδία – έγκριση καθεστώτος 

– κρατικές εγγυήσεις – ναυτιλια-

κές εταιρίες – Προσωρινό Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού 

Η Φινλανδία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ένα καθεστώς χορήγη-

σης εγγυήσεων για δάνεια κεφα-

λαίου κίνησης, συνολικού προϋπο-

λογισμού 600 εκατ. ευρώ, με σκο-

πό τη στήριξη των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων που επλήγησαν από 

το ξέσπασμα της πανδημίας του 

κορωνοϊού. 

Το καθεστώς αφορά τους ναυτιλι-

ακούς φορείς που είναι απαραίτη-

τοι για τη διατήρηση της ασφά-

λειας του εφοδιασμού στη Φινλαν-

δία κατά τη διάρκεια της πανδη-

μίας. Στόχος του μέτρου είναι να 

βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις 

να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες 

τους σε κεφάλαιο κίνησης, να δια-

τηρήσουν την απασχόληση και να 

αποκτήσουν επαρκή ρευστότητα, 

προκειμένου να συνεχίσουν τις 

δραστηριότητές τους, οι οποίες 

είναι ζωτικής σημασίας για τη δια-

τήρηση της παροχής θαλάσσιων 

μεταφορών εμπορευμάτων και 

την εξασφάλιση βασικών προμη-

θειών στη Φινλανδία. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: α) το 

ποσό του υποκείμενου δανείου 

ανά εταιρία περιορίζεται σε αυτό 

που απαιτείται για την κάλυψη 

των αναγκών ρευστότητάς του για 

το άμεσο μέλλον, β) οι εγγυήσεις 

θα παρασχεθούν μόνο μέχρι το 

τέλος του τρέχοντος έτους, γ) οι 

εγγυήσεις θα έχουν μέγιστη διάρ-

κεια έξι ετών, δ) θα καταβάλλεται 

Έγκριση φινλανδικού μέτρου στήριξης του τομέα της εστίασης λόγω κορωνοϊού 

– SA.57284 

της εστίασης που υπέστησαν ζημί-

ες λόγω της πανδημίας του κορω-

νοϊού και των σχετικών μέτρων 

περιορισμού. Ο συνολικός προϋ-

πολογισμός του καθεστώτος ανέρ-

Φινλανδία – έγκριση καθεστώτος 

– άμεσες επιχορηγήσεις – τομέας 

εστίασης – κορωνοϊός –  απευ-

θείας εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 

2β ΣΛΕΕ 

Η Φινλανδία κοινοποίησε ένα κα-

θεστώς ενισχύσεων που παρέχει 

περιορισμένα ποσά ενισχύσεων 

με τη μορφή άμεσων επιχορηγή-

σεων σε επιχειρήσεις του τομέα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1032
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1032
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1032
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_966
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_966
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_966
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την αποκατάσταση της ζημίας. Ως 

εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο καθεστώς βάσει του 

άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57284 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_970 

χεται σε 120 εκατ. ευρώ. 

Σκοπός του μέτρου είναι να απο-

ζημιώσει τις επιχειρήσεις που πα-

ρέχουν υπηρεσίες εστίασης (δη-

λαδή, εστιατόρια, καφετέριες και 

μπαρ) για ζημίες που προκλήθη-

καν από το ξέσπασμα της πανδη-

μίας και από τα περιοριστικά μέ-

τρα που υιοθέτησαν οι φινλανδι-

κές αρχές. Ειδικότερα, το επίμαχο 

μέτρο θα καλύψει τις ζημίες που 

υπέστησαν οι επιχειρήσεις στον 

τομέα της εστίασης λόγω της από-

τομης έλλειψης ρευστότητας που 

επέφερε η υποχρεωτική αναστολή 

της λειτουργίας τους και τις οδή-

γησε στη μη πληρωμή των άμεσων 

λειτουργικών τους εξόδων (π.χ. 

κόστος ενοικίου). Η ζημία συνίστα-

ται στη διαφορά μεταξύ του κέρ-

δους/ζημίας που προκύπτει υπό 

τις νέες συνθήκες (μετά το ξέ-

σπασμα του κορωνοϊού και την 

υιοθέτηση των περιοριστικών μέ-

τρων), και του κέρδους/ζημίας 

που προέκυψε πριν από αυτά τα 

γεγονότα (καθαρές ζημίες).  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το φιν-

λανδικό μέτρο θα καλύψει τις ζη-

μίες που συνδέονται άμεσα με την 

πανδημία του κορωνοϊού και είναι 

αναλογικό, καθώς η προβλεπόμε-

νη αποζημίωση δεν υπερβαίνει το 

ποσό που είναι απαραίτητο για 

Παράταση ισχύος πολωνικού καθεστώτος εκκαθάρισης των πιστωτικών ενώσε-

ων – SA.56635 

να με την Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56635 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1018 

Πολωνία – παράταση καθεστώτος 

– εκκαθάριση πιστωτικών ενώσε-

ων – Τραπεζική Ανακοίνωση 2013 

Η Πολωνία υιοθέτησε με την 

έγκριση της Επιτροπής, τον Φε-

βρουάριο του 2014, ένα ειδικό 

καθεστώς εκκαθάρισης των πι-

στωτικών ενώσεων (SA.37425), 

καθώς οι ενώσεις αυτές δεν    

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του καθεστώτος εξυγίανσης τρα-

πεζών που ισχύει στην Πολωνία.  

Το ειδικό αυτό καθεστώς έχει πα-

ραταθεί αρκετές φορές και, τε-

λευταία, τον Αύγουστο του 2019.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο θα εξακολουθήσει να είναι 

διαθέσιμο για πιστωτικές ενώσεις 

οι οποίες ανήκουν σε μέλη, των 

οποίων η δραστηριότητα σχετίζε-

ται με αποταμιεύσεις, υπηρεσίες 

πληρωμών, πιστώσεις και δάνεια, 

καθώς και ασφαλιστικές διαμεσο-

λαβητικές υπηρεσίες. Περαιτέρω, 

έκρινε ότι είναι καλά στοχοθετη-

μένο, αναλογικό και περιορισμένο 

ως προς τον χρόνο και το πεδίο 

εφαρμογής του. Συνεπώς, η Επι-

τροπή ενέκρινε τη δέκατη παρά-

ταση ισχύος του επίμαχου μέτρου 

έως τις 15 Ιουλίου 2021, σύμφω-

Παράταση ιρλανδικού καθεστώτος εκκαθάρισης των πιστωτικών ενώσεων – 

SA.57378 

του καθεστώτος, η Ιρλανδία δύνα-

ται να παρέχει στήριξη για τη με-

ταβίβαση των περιουσιακών στοι-

χείων και των υποχρεώσεων μιας 

πιστωτικής ένωσης, που αντιμετω-

πίζει οικονομικές δυσκολίες σε 

έναν αγοραστή μέσω ανταγωνιστι-

κής διαδικασίας. Με αυτόν τον 

τρόπο εξασφαλίζεται ότι τα περι-

ουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώ-

σεις της ένωσης μεταβιβάζονται 

Ιρλανδία – παράταση καθεστώτος 

– εκκαθάριση πιστωτικών ενώσε-

ων – Τραπεζική Ανακοίνωση 2013 

Οι πιστωτικές ενώσεις είναι μικρά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

δεν καλύπτονται από την Οδηγία 

ανάκτησης και εξυγίανσης των 

τραπεζών (BRRD). Γι’ αυτόν τον 

λόγο η Ιρλανδία επέλεξε να θεσπί-

σει ένα ειδικό καθεστώς εξυγίαν-

σης των πιστωτικών ενώσεων, το 

οποίο χρηματοδοτείται από τον 

ίδιο τον κλάδο και το οποίο έχει 

χρησιμοποιηθεί από τη θέσπισή 

του και έως σήμερα μόνον τρεις 

φορές. 

Στόχος αυτού του καθεστώτος 

είναι να διαφυλάξει την οικονομι-

κή σταθερότητα, στην περίπτωση 

που μια πιστωτική ένωση δεν μπο-

ρεί να ανταποκριθεί στις κανονι-

στικές της υποχρεώσεις. Βάσει 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1018
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Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57378 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1050 

στη μέγιστη αξία τους, ενώ δια-

σφαλίζεται, ακόμη, ότι η κρατική 

ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχι-

στο απαραίτητο ποσό για την   

ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της 

ένωσης και ότι κανένας αγορα-

στής δεν αποκτά αδικαιολόγητο 

οικονομικό πλεονέκτημα από την 

απόκτηση περιουσιακών στοιχεί-

ων σε χαμηλότερες τιμές ούτε 

απαλλάσσεται από μέρος των  

υποχρεώσεων που βαραίνουν την 

ένωση. 

Η Επιτροπή ενέκρινε αρχικά το 

επίμαχο καθεστώς τον Δεκέμβριο 

του 2011, το οποίο έκτοτε έχει 

παραταθεί δεκαπέντε φορές και, 

τελευταία, τον Ιούνιο του 2019. Η 

Επιτροπή ενέκρινε εκ νέου την 

παράταση του παραπάνω κάθε-

στώτος έως τις 31 Μαΐου 2021, 

καθώς έκρινε ότι πληρούνται όλοι 

οι όροι και οι προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην Τραπεζική 

Ανακοίνωση 2013. 

Έγκριση σύστασης νέου ολλανδικού χρηματοδοτικού ιδρύματος ανάπτυξης – 

SA.55465 

International θα εφαρμόσει μηχα-

νισμούς, για να διασφαλίσει ότι το 

κρατικό ίδρυμα δεν θα εκτοπίσει 

τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. Συνεπώς, η Επιτροπή 

ενέκρινε το ολλανδικό μέτρο με 

απευθείας επίκληση του άρθρου 

107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, καθώς αυτό  

δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 

των υφιστάμενων Κατευθυντη-

ρίων Γραμμών ή άλλων Πλαισίων 

της Επιτροπής σχετικά με την  

εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 

3γ ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55465 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_970 

Ολλανδία – δημιουργία χρηματο-

δοτικού ιδρύματος «Invest Interna-

tional» – κεφάλαιο κίνησης – 

άμεσες επιδοτήσεις  – έγκριση 

ατομικής ενίσχυσης – απευθείας 

εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 3γ 

ΣΛΕΕ 

Η Δανία σχεδιάζει να δημιουργή-

σει ένα νέο χρηματοοικονομικό 

ίδρυμα ανάπτυξης με την επω-

νυμία «Invest International». Το    

Invest International θα συσταθεί 

ως κοινοπραξία  μεταξύ του ολ-

λανδικού κράτους και του υφιστά-

μενου ολλανδικού χρηματοδοτι-

κού ιδρύματος ανάπτυξης FMO. 

Το Invest International στοχεύει 

κυρίως σε δραστηριότητες για την 

επίτευξη των στόχων εξωτερικού 

εμπορίου και διεθνούς συνεργα-

σίας της Ολλανδίας. Ο πρωταρχι-

κός σκοπός του Invest Interna-

tional είναι η υποστήριξη επιχει-

ρηματιών και διεθνών έργων που 

απαντούν σε παγκόσμιες προκλή-

σεις ή συμβάλλουν στην ολλαν-

δική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, 

η Invest International θα αντιμε-

τωπίσει την ανάγκη για: 

α) χρηματοδότηση προϊόντων που 

καλύπτουν κενά στο χρηματοοικο-

νομικό τοπίο, 

β) βελτιωμένη πρόσβαση στα μέ-

σα ανάπτυξης της Invest Interna-

tional (υφιστάμενα μέσα, χρημα-

τοδοτούμενα από το κράτος ειδι-

κά για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστα-

τες επιχειρήσεις) και 

γ) υπηρεσίες ανάπτυξης στον το-

μέα της κάλυψης του χρηματοδο-

τικού κενού για την επίτευξη των 

στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. 

Το ολλανδικό κράτος θα χορηγή-

σει κεφάλαιο κίνησης έως 800 

εκατομμύρια ευρώ και θα παρέ-

χει ετήσιες επιδοτήσεις 9 εκατομ-

μυρίων ευρώ στο Invest Interna-

tional. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η δημι-

ουργία του Invest International 

είναι μια κατάλληλη και αναλογική 

λύση για την παροχή πρόσθετης 

χρηματοδότησης σε εταιρίες και 

έργα που παραμένουν ανεπαρκώς 

χρηματοδοτούμενα λόγω αδυναμι-

ών της αγοράς. Επιπλέον, η Invest 

Τροποποίηση γαλλικού καθεστώτος επενδύσεων επιχειρηματικού κινδύνου – 

SA.55869 

μενου καθεστώτος μείωσης του 

φόρου αλληλεγγύης για τον πλού-

το που στοχεύει στην ανάπτυξη 

της ενίσχυσης του μετοχικού κε-

φαλαίου καινοτόμων ΜΜΕ ή/και 

Γαλλία – τροποποίηση καθεστώ-

τος επενδύσεων επιχειρηματικού 

κινδύνου – φόρος αλληλεγγύης – 

ΜΜΕ – νεοσύστατες επιχειρήσεις 

– Κατευθυντήριες Γραμμές για 

την προώθηση επενδύσεων επιχει-

ρηματικού κινδύνου 2014 

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή την τροποποίηση ενός υφιστά-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1050
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1050
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1050
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_970


 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2020 

26 

σμός που διέπει το μέτρο βασίζε-

ται όσο το δυνατόν περισσότερο 

σε μηχανισμούς της αγοράς, σε 

αντίθεση με άλλα μέτρα άμεσης 

κρατικής παρέμβασης.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι η ενίσχυση 

είναι ανάλογη προς τους επιδιω-

κόμενους στόχους, τόσο στο επί-

πεδο των επενδυτών όσο και στο 

επίπεδο των ΜΜΕ που επωφε-

λούνται από τις επενδύσεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή 

ενέκρινε την τροποποίηση του επί-

μαχου γαλλικού καθεστώτος σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για την προώθηση των 

επενδύσεων χρηματοδότησης επι-

χειρηματικού κινδύνου 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55869 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1205 

νεοσύστατων επιχειρήσεων/ισχυ-

ρής ανάπτυξης, κινητοποιώντας 

αποταμιεύσεις από ιδιώτες.  

Το υφιστάμενο καθεστώς εγκρίθη-

κε, αρχικά, το 2008 (SA.24255) 

και στη συνέχεια τροποποιήθηκε 

το 2015 (SA.41265) και το 2016 

(SA.44400).  

Με την προτεινόμενη τροποποίη-

ση του αρχικού καθεστώτος, η 

μείωση του φόρου αφορά: 

α) ιδιώτες που εγγράφονται απευ-

θείας στο κεφάλαιο επιλέξιμων 

επιχειρήσεων ή στο κεφάλαιο επι-

χειρήσεων χαρτοφυλακίου που, 

με τη σειρά τους, επενδύουν σε 

επιλέξιμες επιχειρήσεις, 

β) ιδιώτες που επενδύουν έμμεσα 

σε ΜΜΕ, εγγράφοντας σε αμοι-

βαία κεφάλαια για καινοτομία ή 

τοπικά επενδυτικά κεφάλαια τα 

οποία επενδύουν με τη σειρά τους 

σε επιλέξιμες εταιρείες, 

γ) ιδιώτες που εγγράφονται απευ-

θείας στο κεφάλαιο «επιχειρή-

σεων αλληλεγγύης κοινωνικής 

χρησιμότητας» (ESUS). 

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις που 

εντοπίζονται είναι οι εξής:  

η βάση της φορολογικής απαλ-

λαγής δεν είναι πλέον ο φόρος 

αλληλεγγύης επί του πλούτου (ISF) 

αλλά ο φόρος εισοδήματος (IR), 

το νέο καθεστώς περιλαμβάνει 

μεταξύ των επιλέξιμων επιχειρή-

σεων ορισμένες «επιχειρήσεις αλ-

ληλεγγύης κοινωνικής χρησιμότη-

τας» και ορισμένες καινοτόμες 

ΜΜΕ, 

ο αναθεωρημένος προϋπολο-

γισμός του καθεστώτος ανέρχεται 

σε 160 εκατομμύρια ευρώ για την 

περίοδο 2020-2025 και χρηματο-

δοτείται από τον γενικό γαλλικό 

προϋπολογισμό. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι απαι-

τείται κρατική στήριξη για την τό-

νωση των επενδύσεων σε ΜΜΕ, 

καθώς υπάρχει «κενό χρηματοδό-

τησης» στην αγορά. Αυτή η έλ-

λειψη χρηματοδότησης πηγάζει 

από μια ασυμμετρία πληροφορι-

ών μεταξύ επενδυτών και επιχει-

ρηματιών, η οποία επηρεάζει ιδι-

αίτερα τις ΜΜΕ. Συνεπώς, η σχεδι-

αζόμενη ενίσχυση θα ενθαρρύνει 

τους ιδιώτες να επενδύσουν σε 

εταιρίες στις οποίες δεν θα είχαν 

επενδύσει διαφορετικά. Επιπρο-

σθέτως, ο φορολογικός μηχανι-

Έγκριση δανικού καθεστώτος ενισχύσεων προς μονάδες παραγωγής ενέργειας 

από βιομάζα – SA.55891 

έχει λάβει επενδυτική ενίσχυση 

στο πλαίσιο του καθεστώτος 

SA.40397. Το αποφασιστικό κρι-

τήριο είναι ότι όλες οι υποστηριζό-

μενες εγκαταστάσεις πρέπει να 

χρησιμοποιούν βιομάζα πριν από 

την 1η Απριλίου 2019, που είναι η 

ημερομηνία λήξης του προηγού-

μενου καθεστώτος στήριξης της 

βιομάζας. 

Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή πρι-

μοδότησης, η οποία θα καθορίζε-

ται σε ετήσια βάση από τον Δανι-

κό Οργανισμό Ενέργειας («DEA») 

και θα καλύπτει το πρόσθετο κό-

στος της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από βιομάζα σε σύγκρι-

ση με το εναλλακτικό ορυκτό καύ-

σιμο, το οποίο θα ήταν ο άνθρα-

Δανία – έγκριση καθεστώτος – 

λειτουργικές ενισχύσεις – μονάδες 

παραγωγής ενέργειας από βιομά-

ζα – ΑΠΕ – Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον και την  

ενέργεια 2014 

Η Δανία αποφάσισε να θεσπίσει 

ένα καθεστώς λειτουργικών ενι-

σχύσεων υπέρ υφιστάμενων και 

πλήρως αποσβεσμένων μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από βιομάζα. 

Στόχος του μέτρου είναι να συμ-

βάλει στην επίτευξη του εθνικού 

στόχου κατανάλωσης  ενέργειας 

που παράγεται από ΑΠΕ σε πο-

σοστό 55% έως το 2030 και στη 

σταδιακή κατάργηση του άνθρα-

κα κατά το ίδιο έτος. Μακροπρό-

θεσμα, το μέτρο θα συμβάλει στην 

επίτευξη πλήρους ανεξαρτησίας 

της Δανίας από τα ορυκτά καύσι-

μα έως το 2050. Επιπλέον, το μέ-

τρο θα συμβάλλει στην επίτευξη 

του κοινού στόχου της ΕΕ, δηλαδή  

στην επίτευξη μεριδίου τουλάχι-

στον 32% ενέργειας από ΑΠΕ 

στην ακαθάριστη τελική κατανά-

λωση ενέργειας της Ένωσης έως 

το 2030, όπως προβλέπεται στην 

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. 

Δικαιούχοι του μέτρου είναι: α) οι 

αποσβεσμένες εγκαταστάσεις που 

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 

βιομάζα, β) υπάρχουσες μη απο-

σβεσμένες εγκαταστάσεις καύσης 

βιομάζας και γ) μία μονάδα που 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1205
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1205
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1205
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Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1018 

κας. Η πριμοδότηση θα υπολογίζε-

ται σε ετήσια βάση και θα έχει 

ανώτατο όριο το ποσό των 0,11 

DKK / kWh9, όπως καθορίζεται 

από τη δανική νομοθεσία. Η διάρ-

κεια του κοινοποιηθέντος μέτρου 

είναι από την 1η Ιανουαρίου 

2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2029. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο θα συμβάλλει στους ενεργεια-

κούς στόχους της Ένωσης και το 

ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55891 στο 

Έγκριση ισπανικού καθεστώτος για ηλεκτροδότηση περιφερειακών περιοχών – 

SA.42270 

και αυξάνουν τον ανταγωνισμό. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

έκρινε ότι η υποχρέωση των πα-

ραγωγών να εξασφαλίζουν ηλε-

κτρική ενέργεια σε απομονωμένες 

περιοχές εκτός της Ιβηρικής χερ-

σονήσου συνιστά ΥΓΟΣ και ενέκρι-

νε το επίμαχο μέτρο σύμφωνα με 

το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.42270 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_959 

Ισπανία – έγκριση καθεστώτος – 

ηλεκτροδότηση απομονωμένων 

περιοχών – Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012 

Η Ισπανία  αποφάσισε να χρημα-

τοδοτήσει τους παραγωγούς ηλε-

κτρικής ενέργειας, προκειμένου 

να προμηθεύουν τις ισπανικές 

περιοχές εκτός της Ιβηρικής χερ-

σονήσου, δηλαδή  στα Κανάρια 

Νησιά, τις Βαλεαρίδες Νήσους, τη 

Θέουτα και τη Μελίλια με ηλεκτρι-

κή ενέργεια. Κύριος στόχος του 

μέτρου είναι να εγγυηθεί την πα-

ροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε 

αυτές τις απομονωμένες περιο-

χές, διατηρώντας παράλληλα τις 

τιμές λιανικής στο ίδιο επίπεδο με 

εκείνες που εφαρμόζονται στην 

ηπειρωτική χώρα. Περαιτέρω, η 

Ισπανία δεσμεύτηκε να δημιουρ-

γήσει μια δεύτερη υποθαλάσσια 

σύνδεση μεταξύ της ηπειρωτικής 

χώρας και της Μαγιόρκα έως το 

2025 για τη βελτίωση, μακροπρό-

θεσμα, της ασφάλειας του εφοδι-

ασμού με ηλεκτρική ενέργεια στις 

Βαλεαρίδες Νήσους και για την 

καλύτερη ενσωμάτωση ΑΠΕ στο 

μέλλον. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 

πρόσθετη αμοιβή που παρέχεται 

στους παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας καλύπτει μόνο το επι-

πλέον κόστος που σχετίζεται με 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-

ας σε αυτές τις απομονωμένες 

περιοχές, ενώ καθιερώνονται, επί-

σης, ανταγωνιστικές διαδικασίες 

για την εγκατάσταση νέων μονά-

δων παραγωγής ενέργειας στο 

μέλλον που επιτρέπουν την είσοδο 

νέων συμμετεχόντων στην αγορά 

Έγκριση κροατικού καθεστώτος ενισχύσεων προς ενεργοβόρες επιχειρήσεις – 

SA.54887 

στην Επιτροπή ένα σχέδιο προ-

σαρμογής των μειώσεων από τις 

οποίες επωφελήθηκαν ορισμένες 

επιλέξιμες και μη επιλέξιμες επι-

χειρήσεις ήδη από το 2013, προ-

κειμένου να τηρηθούν, έστω και 

εκ των υστέρων, οι κανόνες για τις 

κρατικές ενισχύσεις. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η μείω-

ση θα χορηγηθεί μόνο σε ενεργο-

βόρες εταιρίες που εκτίθενται στο 

διεθνές εμπόριο, οπότε το ενέκρι-

νε σύμφωνα με τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για το περιβάλλον 

Κροατία – έγκριση καθεστώτος – 

ενεργοβόρες επιχειρήσεις – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2014 

Η Κροατία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς μείωσης έως 

και 80% κατ’ ανώτατο όριο της 

εισφοράς που καταβάλουν οι  

ενεργοβόρες επιχειρήσεις για τις 

ΑΠΕ. Σημειώνεται ότι η εισφορά 

αυτή που βαρύνει τους καταναλω-

τές ανάλογα με την ποσότητα η-

λεκτρικής ενέργειας που χρησιμο-

ποιούν αποτελεί τον τρόπο χρημα-

τοδότησης για τη στήριξη των ΑΠΕ 

στην Κροατία. 

Το καθεστώς αυτό, που θα εφαρ-

μοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2021 και έχει ετήσιο προϋπολο-

γισμό 10 εκατ. ευρώ,  θα ωφελή-

σει τις κροατικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε τομείς που 

απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλω-

ση ηλεκτρικής ενέργειας και είναι 

περισσότερο εκτεθειμένοι στο διε-

θνές εμπόριο.  

Η Κροατία κοινοποίησε, επίσης, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_959
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_959
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_959
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σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1018 

και την ενέργεια 2014. Επιπλέον, 

το μέτρο θα προωθήσει τους στό-

χους της ΕΕ για την ενέργεια και 

το κλίμα και θα διασφαλίσει την 

παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των 

χρηστών και των ενεργοβόρων 

βιομηχανιών, χωρίς να στρεβλώ-

νει αδικαιολόγητα τον ανταγωνι-

σμό. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρι-

νε το επίμαχο μέτρο και το σχέδιο 

προσαρμογής σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.54887 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

Έγκριση γερμανικού καθεστώτος ενισχύσεων για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρι-

κών οχημάτων – SA.55201 

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το εν 

λόγω μέτρο συμπληρώνει τα γερ-

μανικά ομοσπονδιακά καθεστώτα 

που είχαν εγκριθεί προηγουμένως 

από την Επιτροπή και αφορούσαν 

τη δημιουργία ενός δικτύου φόρτι-

σης (SA.46574) και την απόκτηση 

ηλεκτρικών λεωφορείων για τις 

δημόσιες συγκοινωνίες και την 

αντίστοιχη υποδομή φόρτισής 

τους (SA.48190). 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55201 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1132 

Γερμανία – έγκριση καθεστώτος – 

σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων – απευθείας εφαρμογή 

άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ  

Η Γερμανία θέσπισε μέτρο για την 

στήριξη της ανάπτυξης σταθμών 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

στο γερμανικό κρατίδιο Schleswig

-Holstein, συνολικού προϋπολογι-

σμού 18 εκατομμυρίων ευρώ. 

Στόχος του μέτρου είναι η επέκτα-

ση ενός δικτύου υποδομής φόρτι-

σης, έτσι ώστε τα ηλεκτρικά οχή-

ματα να μπορούν να φορτίζονται 

σε όλο το Schleswig-Holstein με 

γρήγορο και εύκολο τρόπο. Προς 

τον σκοπό αυτόν, το καθεστώς θα 

χρηματοδοτήσει την κατασκευή 

μίας νέας, δημόσια προσβάσιμης 

υποδομής φόρτισης, μιας ιδιωτι-

κής υποδομής χρέωσης, και μιας 

υποδομής φόρτισης αποκλειστικά 

για τα ηλεκτρικά λεωφορεία που 

χρησιμοποιούνται στις δημόσιες 

συγκοινωνίες. Με αυτόν τον τρόπο 

θα διασφαλισθεί ότι θα δημιουρ-

γηθούν τουλάχιστον 1.500 επι-

πλέον σημεία επαναφόρτισης για 

οχήματα και έως έξι αποθήκες 

λεωφορείων θα εξοπλισθούν με 

σταθμούς επαναφόρτισης. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο θα ενθαρρύνει τη χρήση οχη-

μάτων χαμηλών εκπομπών αε-

ρίου, συμβάλλοντας έτσι σημαντι-

κά στη μείωση των εκπομπών διο-

ξειδίου του άνθρακα και άλλων 

ρύπων, σύμφωνα με τους στόχους 

της ΕΕ για το κλίμα και το περι-

βάλλον και τους στόχους που 

έθεσε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-

φωνία. Η Επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η συμβολή του 

μέτρου στους περιβαλλοντικούς 

και κλιματικούς στόχους της ΕΕ 

αντισταθμίζει κάθε πιθανή στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού που 

τυχόν προκαλείται από τη θέσπισή 

του. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο μέτρο απευ-

θείας βάσει του άρθρου 107 παρ. 

3γ ΣΛΕΕ. 

Έγκριση νέας ενίσχυσης για το κλείσιμο ορυχείων της εταιρίας εξόρυξης 

άνθρακα «HBP» στη Σλοβακία – SA.56844 

περιοχές Handlová και Nováky 

που θα ολοκληρωθεί μέχρι το 

2023. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμε-

νοι θα λάβουν μέρος σε ένα πρό-

γραμμα επανεκπαίδευσης για έξι 

μήνες κατ’ ανώτατο όριο, ενώ θα 

εξακολουθούν να εργάζονται στην 

HBP, προκειμένου να μπορέσουν 

Σλοβακία – έγκριση ατομικής ενί-

σχυσης – κλείσιμο μονάδας εξό-

ρυξης άνθρακα HBP – έκτακτα 

έξοδα – Απόφαση του Συμβουλίου 

2010/787/ΕΕ   

Η Σλοβακία αποφάσισε να χορη-

γήσει κρατική ενίσχυση προς την 

εταιρία εξόρυξης άνθρακα 

«Hornonitrianske bane 

Prievidza» (HBP), προκειμένου η 

τελευταία να καλύψει τις δαπάνες 

που αντιστοιχούν στον μέσο μισθό 

ορισμένων υπαλλήλων της που θα 

χάσουν τη δουλειά τους λόγω του 

κλεισίματος των ορυχείων της στις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1018
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1132
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1132
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1132
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της γης που προκύπτει μετά το 

κλείσιμο των ορυχείων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56844 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1125 

να βρουν νέες θέσεις εργασίας 

μετά το κλείσιμο των ορυχείων. 

Το μέτρο θα συγχρηματοδοτηθεί 

από τα διαρθρωτικά ταμεία της 

ΕΕ και ο συνολικός προϋπολογι-

σμός του ανέρχεται σε 9,6 εκατ. 

ευρώ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο μέτρο στοχεύει στη διευκό-

λυνση της διαδικασίας κλεισίμα-

τος των ορυχείων, παρέχοντας 

οικονομική στήριξη στην HBP, 

προκειμένου αυτή να στηρίξει 

τους εργαζομένους των ορυχείων 

που θα χάσουν τη δουλειά τους. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε τη 

σλοβακική ενίσχυση σύμφωνα με 

την απόφαση 2010/787/ΕΕ του 

Συμβουλίου σχετικά με τις κρατι-

κές ενισχύσεις για τη διευκόλυνση 

της παύσης λειτουργίας των μη 

ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων. 

Σημειώνεται, συναφώς, ότι πρό-

κειται για το δεύτερο μέτρο κρατι-

κής ενίσχυσης υπέρ της HBP που 

εγκρίνεται από την Επιτροπή. Το 

πρώτο είχε αριθμό υπόθεσης 

SA.55038/2019 και αφορούσε 

τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, 

ύψους 92 εκατ. ευρώ, με σκοπό 

την κάλυψη των δαπανών για τις 

αποζημιώσεις απόλυσης που θα 

δοθούν στους εργαζόμενους των 

ορυχείων που θα κλείσουν, βάσει 

του εθνικού εργατικού και κοινω-

νικού δικαίου, την κάλυψη του 

κόστους των πρόσθετων εργασιών 

υπόγειας ασφάλειας και του κό-

στους για την εκ νέου καλλιέργεια 

Έγκριση ολλανδικού μέτρου ενίσχυσης για το κλείσιμο μονάδας παραγωγής     

ενέργειας – SA.54537 

ματικούς στόχους της ΕΕ υπερβαί-

νει κάθε πιθανή στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, που τυχόν προκα-

λείται από τη δημόσια παρέμβα-

ση, και, συνεπώς, ενέκρινε το μέ-

τρο απευθείας βάσει του άρθρου 

107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, επειδή οι Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2014 δεν 

περιλαμβάνουν τη χορήγηση ενί-

σχυσης για τη συγκεκριμένη πε-

ρίπτωση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.54537 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_863 

Ολλανδία – έγκριση καθεστώτος – 

αποζημίωση μονάδας παραγωγής 

με καύση άνθρακα – εταιρία 

«Hemweg» –  απευθείας εφαρμο-

γή άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ 

Το 2019, οι Κάτω Χώρες θέσπι-

σαν νόμο που απαγορεύει από την 

1η Ιανουαρίου 2030 το αργότερο 

τη χρήση άνθρακα για την παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά 

τη θέσπιση του εν λόγω νόμου 

υπήρχαν στις Κάτω Χώρες οι εξής 

πέντε σταθμοί παραγωγής ενέρ-

γειας με καύση άνθρακα: Amer-

centrale 9, Eemshaven A / B, En-

gie Maasvlakte, MPP3 και Hem-

weg 8. Ο νόμος προβλέπει διαφο-

ρετικές ημερομηνίες για τη σταδι-

ακή κατάργηση της παραγωγής 

ενέργειας με καύση άνθρακα.  

Με βάση τα κριτήρια που τίθενται 

στον νόμο, ένας από τους πέντε 

σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, η 

Hemweg, υποχρεώθηκε να διακό-

ψει την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας έως την 1η Ιανουαρίου 

2020.  

Ο νόμος δίνει στην Hemweg το 

δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση 

για το πρόωρο κλείσιμο της μονά-

δας. Στο πλαίσιο αυτό, η Hemweg 

συμφώνησε με την κυβέρνηση η 

αποζημίωση να περιοριστεί στα 

52,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Η Επιτροπή δεν εξέτασε το κατά 

πόσον το επίμαχο μέτρο παρέχει 

στον φορέα εκμετάλλευσης πλεο-

νέκτημα έναντι των ανταγωνιστών 

του και, άρα, εάν συνιστά κρατική 

ενίσχυση, αλλά αποφάνθηκε ότι, 

σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για 

μέτρο ενίσχυσης που είναι συμβα-

τό, καθώς: 

(i) θα συμβάλλει στη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-

κα, δεδομένου ότι η Hemweg εκ-

πέμπει περίπου 3,6 megatons CO2 

ετησίως και 

(ii) η αποζημίωση αντισταθμίζει 

επαρκώς την Hemweg για τα κέρ-

δη που θα είχε, εάν συνέχιζε να 

λειτουργεί κανονικά. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η συμβολή 

στους περιβαλλοντικούς και κλι-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1125
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_863
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_863
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_863
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Παράταση σουηδικού φορολογικού μέτρου για βιοαέριο και βιοπροπάνιο – 

SA.56125 

της χρήσης ορυκτών καυσίμων 

και των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, διευκολύνοντας, πα-

ράλληλα, τη μετάβαση προς προ-

ηγμένα βιοκαύσιμα. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε την παράταση του μέ-

τρου της φοροαπαλλαγής σύμφω-

να με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για την ενέργεια και το περι-

βάλλον 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56125 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_1218 

Σουηδία – παράταση καθεστώτος 

φοροαπαλλαγής – βιοάεριο και 

βιοπροπάνιο που δεν παράγονται 

από τρόφιμα – θέρμανση – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για την  

ενέργεια και το περιβάλλον 2014 

Σύμφωνα με ένα ισχύον καθε-

στώς, η Σουηδία εφαρμόζει φορο-

λογικές απαλλαγές υπέρ ορισμέ-

νων ανανεώσιμων καυσίμων που 

χρησιμοποιούνται στη θέρμανση, 

βάσει της εγκριτικής απόφασης 

της Επιτροπής N 866/2006, όπως 

αυτή παρατάθηκε (SA.35586/ 

2012 και SA.49893/2018). 

Το αίτημα της Σουηδίας για νέα 

παράταση του ανωτέρω μέτρου 

περιορίζεται μόνο στο βιοαέριο 

και στο βιοπροπάνιο που δεν πα-

ράγονται από τρόφιμα. Το βιοαέ-

ριο είναι μεθάνιο που παράγεται 

από βιομάζα και το βιοπροπάνιο 

είναι προπάνιο ή βουτάνιο που 

παράγεται από βιομάζα. Αυτά τα 

αέρια είναι ανανεώσιμα και έχουν 

θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.  

Δικαιούχοι της φοροαπαλλαγής 

είναι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους 

που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς της θέρμανσης, της τηλε-

θέρμανσης και της κατασκευής. 

Έμμεσα, η εξαίρεση θα ωφελήσει 

και τους παραγωγούς βιοαερίου 

και βιοπροπανίου, οι οποίοι θα 

δουν αυξημένη ζήτηση για τα προ-

ϊόντα τους. Η φοροαπαλλαγή κα-

λύπτει το βιοαέριο και το βιοπρο-

πάνιο που παράγονται και εισά-

γονται σε εθνικό επίπεδο. Ο συνο-

λικός προϋπολογισμός του κάθε-

στώτος μεταξύ της 1ης Ιανουα-

ρίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρί-

ου 2030 ανέρχεται σε περίπου 

5,94 δισεκατομμύρια SEK (550 

εκατομμύρια ευρώ). Ο ετήσιος 

προϋπολογισμός για το 2021   

ανέρχεται σε 540 εκατομμύρια 

SEK (50 εκατομμύρια ευρώ), ενώ 

κατά τα επόμενα έτη ο προϋπολο-

γισμός αναμένεται να αυξηθεί 

αναλόγως του πληθωρισμού και 

της κατανάλωσης.  

Στόχος της φοροαπαλλαγής είναι 

η αύξηση της χρήσης βιοαερίου 

και βιοπροπανίου και η μείωση 

Παράταση ιταλικών φορολογικών μέτρων για θαλάσσιες μεταφορές – 

SA.48260 

έχουν νόμιμη έδρα ή εγκατάστα-

ση στην ιταλική επικράτεια σύμ-

φωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του ιταλικού νόμου. 

Τα μέτρα βάσει του καθεστώτος 

για τα οποία οι ιταλικές αρχές 

αιτήθηκαν την παράτασή τους 

είναι τα ακόλουθα: 

α) μείωση του εταιρικού φόρου 

επί του εισοδήματος που προκύ-

πτει από τη χρήση σκαφών που 

είναι νηολογημένα στο Ιταλικό 

Διεθνές Μητρώο, 

β) απαλλαγή από την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

και κοινωνικής πρόνοιας για ναυ-

τικούς σε πλοία νηολογημένα στο 

Ιταλικό Διεθνές Μητρώο, 

Ιταλία – φοροαπαλλαγές – παρά-

ταση ισχύος Ιταλικού Διεθνές Μη-

τρώου – θαλάσσιες μεταφορές – 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

θαλάσσιες μεταφορές 2004 

Η Ιταλία θέσπισε ένα καθεστώς 

«Διεθνούς Μητρώου», το οποίο 

συνίσταται σε μια σειρά μέτρων 

υπέρ των διεθνών δραστηριοτή-

των θαλάσσιων μεταφορών, συ-

μπεριλαμβανομένων μέτρων φο-

ρολογικής ελάφρυνσης για τους 

πλοιοκτήτες, καθώς και μέτρων 

που εν μέρει μειώνουν το κόστος 

που σχετίζεται με την εργασία για 

τους ναυτικούς και τους εργοδό-

τες τους που δραστηριοποιούνται 

στις θαλάσσιες μεταφορές. 

Στόχος αυτού του καθεστώτος 

είναι η διασφάλιση της απασχόλη-

σης στην ΕΕ (επί του σκάφους και 

στην ξηρά), η διατήρηση της ναυ-

τικής τεχνογνωσίας και η ανάπτυ-

ξη θαλάσσιων δεξιοτήτων. Από τη 

θέσπισή του έως σήμερα το κα-

θεστώς αυτό συνέβαλε στη νηολό-

γηση και στην εκ νέου θέση σε 

πλεύση σκαφών υπό ιταλική ση-

μαία, ενώ συνεχίζει να ενθαρρύνε-

ται η νηολόγηση νέων σκαφών, 

συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη 

ασφαλέστερων, αποτελεσματικό-

τερων και φιλικότερων προς το 

περιβάλλον θαλάσσιων μεταφο-

ρών. 

Δικαιούχοι των επίμαχων μέτρων 

είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες που 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1218
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1218
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1218
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νε την παράταση του επίμαχου 

ιταλικού καθεστώτος έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές για 

τις θαλάσσιες μεταφορές 2004. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.48260 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_1039 

γ) πίστωση φόρου επί των παρα-

κρατούμενων φόρων για τις ναυτι-

λιακές εταιρείες που αντιστοιχεί 

στο ποσό του φόρου εισοδήματος 

που οφείλεται από το εισόδημα 

των μισθωτών και μη μισθωτών 

μελών του πληρώματος των σκα-

φών που είναι νηολογημένα στο 

Ιταλικό Διεθνές Μητρώο και     

ασκούν εμπορικές συναλλαγές, 

δ) μείωση του φόρου επί των  

ασφαλιστικών συμβολαίων για 

πλοία που είναι νηολογημένα στο 

Ιταλικό Διεθνές Μητρώο, 

ε) μείωση του φόρου για την κα-

ταχώριση συμβάσεων εργασίας 

για τους ναυτικούς των πλοίων 

που είναι νηολογημένα στο Ιταλικό 

Διεθνές Μητρώο. 

Οι ιταλικές αρχές δεσμεύτηκαν να 

επεκτείνουν τα οφέλη του επίμα-

χου καθεστώτος σε όλα τα επιλέξι-

μα πλοία που φέρουν σημαία ΕΟΧ 

εντός επτά μηνών από την έκδοση 

της απόφασης της Επιτροπής. 

Αυτό θα αποτρέψει οποιαδήποτε 

διάκριση μεταξύ ναυτιλιακών εται-

ρειών και μητρώων διαφορετικών 

κρατών του ΕΟΧ και θα διατηρή-

σει τους κανόνες της εσωτερικής 

αγοράς για την ελευθερία εγκα-

τάστασης. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 

τις δεσμεύσεις της Ιταλίας, ενέκρι-

Έγκριση ιταλικού μέτρου για σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές – 

SA.53615 

βάλλον, καθώς στηρίζει τις σιδη-

ροδρομικές μεταφορές και την 

κινητικότητα, οι οποίες είναι λιγό-

τερο ρυπογόνες από τις οδικές 

μεταφορές, ενώ ταυτόχρονα μειώ-

νουν την οδική συμφόρηση. Το 

γεγονός αυτό θα συμβάλει στην 

άρση των σοβαρών διαταραχών 

στην κυκλοφορία και τη συνδεσι-

μότητα που αντιμετωπίζει η πόλη 

της Γένοβας ως αποτέλεσμα της 

κατάρρευσης της γέφυρας 

Morandi. Συνακόλουθα, η Επιτρο-

πή ενέκρινε το επίμαχο ιταλικό 

μέτρο σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τις σιδηρο-

δρομικές επιχειρήσεις 2008. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.53615 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_892 

Ιταλία – σιδηροδρομικές εμπορευ-

ματικές μεταφορές – κατάρρευση 

γέφυρας – έγκριση καθεστώτος 

επιδοτήσεων – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις 2008 

Η γέφυρα Morandi είναι μια οδο-

γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο 

Α10 στη Γένοβα και αποτελεί μία 

από τις σημαντικότερες συνδέσεις 

από την Ιταλία προς τη Γαλλία, 

μέρος της ευρωπαϊκής διαδρομής 

E80 και συνδέει τις περιοχές 

Sampierdarena και Cornigliano 

της Γένοβας. Στις 14 Αυγούστου 

2018, η γέφυρα κατέρρευσε μερι-

κώς, σκοτώνοντας 43 άτομα που 

διέσχιζαν εκείνη τη στιγμή τη γέ-

φυρα. Ένα μέρος της γέφυρας 

προσγειώθηκε στις σιδηροδρομι-

κές γραμμές των σιδηροδρομικών 

γραμμών Τορίνο-Γένοβα και Μιλά-

νο-Γένοβα, οι οποίες βρίσκονται 

κάτω από τη γέφυρα. Η Γέφυρα 

Morandi είναι μια στρατηγική υπο-

δομή αυτοκινητόδρομου τόσο για 

την προσβασιμότητα στον υλικο-

τεχνικό κόμβο της Γένοβας όσο 

και για τη σύνδεση των δύο λιμενι-

κών λεκανών της Γένοβας, Voltri-

Pra'and Sampierdena. Η κατάρ-

ρευσή της είχε σοβαρό αντίκτυπο 

τόσο στις οδικές όσο και στις σι-

δηροδρομικές μεταφορές. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Ιταλία υιοθέτησε 

μέτρο, συνολικού προϋπολογισμού 

9 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη διατή-

ρηση ή την αύξηση του μεριδίου 

εμπορευμάτων που μεταφέρονται 

σιδηροδρομικώς από και προς το 

λιμάνι της Γένοβας.  

Η σχεδιαζόμενη ενίσχυση θα λά-

βει τη μορφή επιδότησης υπέρ 

εταιριών logistics και φορέων πο-

λυτροπικών μεταφορών, με στόχο 

την ενθάρρυνση της χρήσης σιδη-

ροδρομικών μεταφορών και δια-

τροπικών λύσεων. Θα δοθεί επί-

σης στήριξη, με τη μορφή επιδό-

τησης, στον παραχωρησιούχο σι-

δηροδρομικών υπηρεσιών στο 

λιμάνι της Γένοβας για την αντι-

στάθμιση των πρόσθετων δαπα-

νών που προέκυψαν λόγω της 

διαταραχής της υποδομής. Η δη-

μόσια στήριξη θα παρέχεται για 

τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών 

εμπορευματικών μεταφορών και 

τις πράξεις που πραγματοποιήθη-

καν κατά τους 15 μήνες μετά την 

κατάρρευση της γέφυρας και θα 

διαρκέσει έως το τέλος του 2020.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση είναι επωφελής για το περι-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1039
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1039
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1039
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_892
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_892
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_892
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Έγκριση αντιστάθμισης ΥΓΟΣ προς την ισπανική ταχυδρομική εταιρία «Correos» 

– SA.50872 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 

το ισπανικό μέτρο σύμφωνα με το 

άρθρο 106 παρ. 2 ΣΛΕΕ και τους 

όρους του Πλαισίου ΥΓΟΣ 2012 

και όχι με την Απόφαση ΥΓΟΣ 

2012, δεδομένου ότι το ποσό της 

αντιστάθμισης (15 εκατ. ευρώ 

ετησίως) εκφεύγει του πεδίου  

εφαρμογής της. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.50872 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_882 

Ισπανία – ταχυδρομικές υπηρε-

σίες – κρατική εταιρία «Correos» – 

έγκριση ατομικής ενίσχυσης  – 

Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012 

Η κρατική εταιρία Correos είναι ο 

μεγαλύτερος πάροχος ταχυδρομι-

κών υπηρεσιών στην Ισπανία και 

έχει αναλάβει την υποχρέωση 

καθολικής υπηρεσίας από το 

1998. Έχει περισσότερους από 

50.000 υπαλλήλους και ετήσια 

έσοδα περίπου 2 δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ. Ανήκει στη Sociedad 

Estatal de Participaciones Indus-

triales («SEPI»), νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου που κατέχει με-

τοχές σε διάφορες εταιρίες για 

λογαριασμό του κράτους. 

Τον Ιανουάριο του 2020, η Ισπα-

νία κοινοποίησε στην Επιτροπή το 

σχέδιό της να αποζημιώσει την 

Correos με 1,28 εκατομμύρια ευ-

ρώ για την παροχή βασικών τα-

χυδρομικών υπηρεσιών σε όλη τη 

χώρα σε προσιτές τιμές και με 

ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις 

ποιότητας κατά την περίοδο 2011

-2020.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Cor-

reos είχε λάβει παράνομη (μη κοι-

νοποιηθείσα) ενίσχυση, στο μέτρο 

που από τα 1,28 εκατομμύρια 

ευρώ, τα 1,219 είχαν ήδη κατα-

βληθεί στην Correos πριν από την 

κοινοποίηση του μέτρου στην Επι-

τροπή. 

Όσον αφορά το σύνολο της χρη-

ματοδότησης, η Επιτροπή διαπί-

στωσε ότι η υπηρεσία που ανέλα-

βε η Correos συνιστά ΥΓΟΣ. Στο 

πλαίσιο αυτό, εφαρμόζοντας το 

μοντέλο υπολογισμού του καθα-

ρού αποφευχθέντος κόστους της 

καθολικής ταχυδρομικής υπηρε-

σίας που θέσπισε η Ισπανία, η 

Επιτροπή μπόρεσε να αποκλείσει 

κάθε κίνδυνο υπεραντιστάθμισης 

της Correos. 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

κατά τη διάρκεια της επίσημης 

διαδικασίας έρευνας, πρέπει να 

αιτιολογείται επαρκώς και όχι να 

συνάγεται από τη μη υποβολή εκ 

μέρους του κράτους μέλους παρα-

τηρήσεων σχετικά με την πιθανότη-

τα έκδοσης τέτοιας διαταγής ή από 

τους ισχυρισμούς του κράτους  

περί μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυ-

σης.  

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=C-

456/18%20P 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-607/17, Volotea/

Επιτροπή, 13.05.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – αερομετα-

φορές – απόφαση με την οποία η 

ενίσχυση κηρύσσεται εν μέρει συμ-

ΔΕΕ C-262/18 P & C-271/18        

P, Επιτροπή/Dôvera zdravotná      

poist’ovňa, 11.06.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενι-

σχύσεις – σύστημα κοινωνικής  

ασφάλισης – έννοιες της “επι-

χείρησης” και της “οικονομικής 

δραστηριότητας” – κοινωνικός σκο-

πός – κρατική εποπτεία – ανταγω-

νισμός μεταξύ των παρόχων ασφά-

λισης υγείας 

Νομικό Ζήτημα 

Σε ένα κρατικό σύστημα υποχρεω-

τικής κοινωνικής ασφάλισης που 

εφαρμόζει την αρχή της αλληλεγγύ-

ης υπό κρατική εποπτεία, οι ασφα-

λιστικοί φορείς δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως επιχειρήσεις, 

εφόσον η ύπαρξη ανταγωνιστικών 

στοιχείων στο σύστημα αυτό έχει 

δευτερεύουσα σημασία και, άρα, 

δεν είναι ικανή να μεταβάλει την 

κοινωνική φύση του εν λόγω συστή-

ματος. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=C-

262/18%20P 

 
 

ΔΕΕ C-456/18 P, Ουγγαρία/

Επιτροπή, 04.06.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – εικαζόμενες 

ενισχύσεις – απόφαση κίνησης επί-

σημης διαδικασίας έρευνας – δια-

ταγή αναστολής των επίμαχων μέ-

τρων – προϋποθέσεις νομιμότητας 

της διαταγής 

Νομικό Ζήτημα 

Η διαταγή αναστολής ενός εθνικού 

μέτρου που εκδίδει η Επιτροπή, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_882
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_882
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_882
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-456/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-456/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-456/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-456/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-262/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-262/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-262/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-262/18%20P
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Το ίδιο νομικό ζήτημα απασχόλη- 

σε το ΓεΔΕΕ και στις υποθέσεις      

Τ-716/17, Germanwings/Επιτροπή 

και Τ-8/18, easyJet Airline/Επι-

τροπή.  

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=T-

716/17 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=T-

8/18 

 

βατή και εν μέρει μη συμβατή με 

την εσωτερική αγορά – καταλογι-

σμός στο κράτος – ανάκτηση – 

δικαιούχοι – αρχή του ιδιώτη επι-

χειρηματία υπό συνθήκες οικονο-

μίας της αγοράς  

Νομικό Ζήτημα 

Όταν ένα κράτος χρηματοδοτεί 

φορείς εκμετάλλευσης αερολιμέ-

νων, με σκοπό την τουριστική και 

οικονομική ανάπτυξη συγκεκριμέ-

νης περιοχής, δεν δρα ως ιδιώτης 

επενδυτής, αλλά ως φορέας δημό-

σιας εξουσίας, καθώς η πιθανή 

μακροπρόθεσμη αύξηση των φορο-

λογικών του εσόδων εμπίπτει στο 

πλαίσιο της άσκησης οικονομικής 

πολιτικής και δεν είναι συγκρίσι-  

μη με τα κέρδη που προσδοκά να 

αποκομίσει ένας ιδιώτης επενδυ-

τής.  

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=T-

607/17 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-716/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-716/17
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 

Ευρωπαϊκού Δικαίου 

εκδίδεται από το έτος 

1981 από το ΚΔΕΟΔ σε 

συνεργασία με τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης 4 φορές το χρό-

νο στην ελληνική γλώσ-

σα, ενώ από το 2004 

εκδίδεται ετησίως ένα 

πέμπτο ξενόγλωσσο 

τεύχος. Αντικείμενό της 

αποτελεί το σύνολο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

καθώς και οι τομείς της 

προστασίας των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου, 

δημόσιου και ιδιωτικού. 

Ειδικά τεύχη παρουσιά-

ζουν αφιερώματα σε 

θέματα ιδιαίτερου ενδι-

αφέροντος, όπως λ.χ. η 

Σύμβαση των Βρυξελ-

λών, η ραδιοτηλεόραση, 

το περιβάλλον, οι συμ-

βάσεις δημόσιων 

έργων, η εκπαίδευση 

και η διαφήμιση. 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας  και 

Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών 

αλλά και σε όλους τους δημόσιους φορείς 

νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατι-

κές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι 

νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δί-

καιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή 

συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλά-

δας των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο 

στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστρο-

φής των παράνομων ενισχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 

e-mail: moke@cieel.gr                       

http://moke.cieel.gr 
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