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Ανακοίνωση Επιτροπής για μια συντονισμένη οικονομική 

αντίδραση στην έξαρση της νόσου COVID-19 

Στόχος των μέτρων που 

προτείνει η Επιτροπή είναι 

η διαφύλαξη της ακεραιό-

τητας της ενιαίας αγοράς 

και, ευρύτερα, η διατήρη-

ση των αξιακών αλυσίδων 

παραγωγής και διανομής, 

ώστε να διασφαλιστεί ο 

αναγκαίος εφοδιασμός 

των συστημάτων υγείας, 

αλλά και για να εξασφα-

λισθεί ότι τα εισοδήματα 

των εργαζομένων και οι 

θέσεις εργασίας δεν θα 

πληγούν δυσανάλογα από 

την πανδημία. Περαιτέρω, 

με την παρούσα Ανακοί-

νωση η Επιτροπή επιχειρεί 

να διασφαλίσει τη ρευστό-

τητα του χρηματοπιστωτι-

κού τομέα.  

Συνολικά, τα μέτρα που 

προτείνει η Επιτροπή για 

μέλη και μπορούν να θέ-

σουν σε εφαρμογή χωρίς 

τη συμμετοχή της Επιτρο-

πής, καθώς δεν εντάσσο-

νται στους κανόνες κρατι-

κών ενισχύσεων. Οι εν λό-

γω επιλογές περιλαμβά-

νουν μέτρα που ισχύουν 

για όλες τις επιχειρήσεις 

όσον αφορά τις επιδοτή-

σεις μισθών, την αναστολή 

των πληρωμών των φόρων 

εταιρειών και των φόρων 

προστιθέμενης αξίας ή 

των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, ή τη χρηματο-

δοτική στήριξη απευθείας 

στους καταναλωτές για 

υπηρεσίες που ακυρώνο-

νται ή εισιτήρια που δεν 

επιστρέφονται από τους 

αντίστοιχους φορείς εκμε-

τάλλευσης.  
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Ανακοίνωση Επιτροπής για  

μια συντονισμένη οικονομική 

αντίδραση στην έξαρση της 

νόσου COVID-19 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών 

ενισχύσεων 2020 λόγω 

έξαρσης του κορωνοϊού  

Τροποποίηση της Ανακοίνω-

σης για τη βραχυπρόθεσμη 

ασφάλιση εξαγωγικών πιστώ-

σεων 2012  

Νέο πακέτο βιομηχανικής 

πολιτικής της Επιτροπής  

Έγκριση ελληνικού καθεστώ-

τος εγγυήσεων δανείων λόγω 

του κορωνοϊού  

Έγκριση ελληνικού μέτρου 

επιστρεπτέων προκαταβολών 

λόγω του κορωνοϊού  

Έγκριση ελληνικού καθεστώ-

τος ενισχύσεων προς ΜΜΕ 

λόγω του κορωνοϊού  

Χορήγηση κρατικών ενισχύ-

σεων άλλων κρατών μελών και 

του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω 

του κορωνοϊού (Βέλγιο, Βουλ-

γαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανί-

α, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, 

Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία) 

Επίσημη διαδικασία έρευνας 

για γαλλικά μέτρα υπέρ του 

αεροδρομίου Μπεζιέ και υπέρ 

της Ryanair  

Έγκριση δανικών μέτρων για 

τη σταθερή σύνδεση Fehmarn 

Belt  

Εν μέρει έγκριση ιταλικών μέ-

τρων υπέρ του ομίλου Tirrenia  

Ανάκτηση ιταλικών ενισχύσεων 

από τον όμιλο Tirrenia  

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και 

ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

Ανακοίνωση Επιτροπής – 

COVID-19 – αλληλεγγύη – 

μετρα ρευστότητας – προ-

στασία της εργασίας – 

Πρωτοβουλία Επενδύσεων 

για την Αντιμετώπιση του 

Κορωνοϊού 

Η Επιτροπή, αντιλαμβανό-

μενη ότι η έξαρση της νό-

σου COVID-19 συνιστά μια 

σοβαρή κατάσταση έκτα-

κτης ανάγκης στον τομέα 

της δημόσιας υγείας που 

συνεπάγεται σοβαρές οι-

κονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις στην ΕΕ, υιοθέ-

τησε, στις 13 Μαρτίου 

2020, Ανακοίνωση για μια 

συντονισμένη οικονομική 

αντίδραση στην έξαρση 

της νόσου COVID-19 (COM

(2020) 112 τελικό).  

Με τη συγκεκριμένη Ανα-

κοίνωση, η Επιτροπή θε-

σπίζει μία πολιτική συνο-

χής για την αντιμετώπιση 

της έκτακτης αυτής κα-

τάστασης, αφενός προτεί-

νοντας τη χρήση ορισμέ-

νων υφιστάμενων μηχα-

νισμών κρατικών ενισχύ-

σεων της ΕΕ για τη στήρι-

ξη των κρατών μελών κα-

τά τη διάρκεια της πανδη-

μίας και αφετέρου παρου-

σιάζοντας τις διάφορες 

επιλογές που έχουν στη 

διάθεσή τους τα κράτη 
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ελάφρυνση των υποχρεώσεων των 

αεροπορικών εταιρειών ως προς 

τη χρήση των χρονοθυρίδων σύμ-

φωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Το προ-

σωρινό αυτό μέτρο θα επιτρέψει 

στις αεροπορικές εταιρείες να 

προσαρμόσουν τη χωρητικότητά 

τους ενόψει της μειούμενης ζήτη-

σης λόγω της έξαρσης της ασθέ-

νειας. 

Όσον αφορά τις χερσαίες αλυσί-

δες εφοδιασμού, αυτές έχουν 

πληγεί σοβαρά από την καθιέρω-

ση απαγόρευσης εισόδου στα χερ-

σαία σύνορα ή από τους περιορι-

σμούς στην πρόσβαση των οδη-

γών σε ορισμένα κράτη μέλη. Η 

Επιτροπή επεξεργάζεται από κοι-

νού με τα κράτη μέλη τρόπους 

διασφάλισης της οικονομικής συ-

νέχειας, οι οποίοι θα εγγυώνται τη 

ροή των εμπορευμάτων και την 

αλυσίδα εφοδιασμού και θα εξα-

σφαλίζουν τις απαραίτητες μετα-

κινήσεις, τη λειτουργία της εσωτε-

ρικής αγοράς και την ασφάλεια 

των μεταφορών. 

Όσον αφορά τον τομέα του του-

ρισμού, η Επιτροπή συνεργάζεται 

με τα κράτη μέλη, τις διεθνείς 

αρχές και βασικές επαγγελματι-

κές ενώσεις της ΕΕ, για να παρα-

κολουθεί την κατάσταση και να 

συντονίζει τα μέτρα στήριξης. 

Κινητοποίηση του Προϋπολο-

γισμού της ΕΕ και του Ομίλου 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων 

Α) Μέτρα ρευστότητας 

Για την άμεση ανακούφιση των 

ΜΜΕ που πλήττονται σοβαρά, ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ θα χρησι-

μοποιήσει τα υπάρχοντα μέσα για 

την εξασφάλιση ρευστότητας αυ-

τών των εταιριών, συμπληρώνο-

ντας τα μέτρα που λαμβάνονται 

σε εθνικό επίπεδο. Τις προσεχείς 

εβδομάδες, 1 δισεκατομμύριο ευ-

ρώ θα διοχετευθεί από τον προϋ-

πολογισμό της ΕΕ ως εγγύηση 

προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επεν-

δύσεων που θα παροτρύνει τις 

τράπεζες να παρέχουν ρευστότη-

τα στις ΜΜΕ και επιχειρήσεις με-

σαίας κεφαλαιοποίησης. Αυτό θα 

την αντιμέτωπιση των έκτακτων 

κοινωνικοοικονομικών συνεπειών 

από την έξαρση της νόσου COVID-

19 περιλαμβάνουν τη διασφάλιση 

της αλληλεγγύης στην ενωσιακή 

αγορά, την κινητοποίηση του προ-

ϋπολογισμού της ΕΕ, τη δημιουρ-

γία του θεσμού «Πρωτοβουλία 

Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση 

του Κορωνοϊού», την αξιοποίηση 

της πλήρους ευελιξίας του ευρω-

παϊκού δημοσιονομικού πλαισίου, 

καθώς και την αξιοποίηση της 

πλήρους ευελιξίας του νομοθετι-

κού πλαισίου για τις κρατικές ενι-

σχύσεις. 

Αναλυτικά, τα μέτρα της Ανακοί-

νωσης σε καθέναν από τους προ-

αναφερόμενους τομείς έχουν ως 

εξής:  

Διασφάλιση Αλληλεγγύης στην 

Ενιαία Αγορά 

Α) Προμήθεια ιατρικού εξοπλι-

σμού 

Η αλληλεγγύη είναι καθοριστικής 

σημασίας για την αντιμετώπιση 

της παρούσας κρίσης, ιδίως για 

να διασφαλιστεί ότι τα αγαθά, που 

είναι απαραίτητα για τον μετρια-

σμό των κινδύνων για την υγεία 

από την πανδημία, μπορούν να 

φτάσουν σε όλους όσους έχουν 

ανάγκη. Είναι απαραίτητφο όλα 

τα κράτη μέλη να ενεργήσουν από 

κοινού και όχι μεμονωμένα, λαμ-

βάνοντας μονομερή μέτρα που 

περιορίζουν την ελεύθερη κυκλο-

φορία των βασικών προϊόντων 

υγειονομικής περίθαλψης. Η κοινή 

δράση θα διασφαλίσει την παρα-

γωγή, την αποθήκευση, τη διαθε-

σιμότητα και την ορθολογική χρή-

ση του ιατρικού εξοπλισμού και 

των φαρμάκων στην ΕΕ, κατά τρό-

πο ανοικτό και διαφανή.  

Σημειώνεται ότι η Συνθήκη επιτρέ-

πει στα κράτη μέλη, υπό ορισμέ-

νες αυστηρές προϋποθέσεις, να 

παρεκκλίνουν από τους κανόνες 

της ενιαίας αγοράς. Κάθε εθνικό 

περιοριστικό μέτρο που λαμβάνε-

ται δυνάμει του άρθρου 36 της 

ΣΛΕΕ για την προστασία της υγεί-

ας και της ζωής των ανθρώπων 

πρέπει να αιτιολογείται, δηλαδή 

να είναι κατάλληλο, αναγκαίο και 

αναλογικό προς τους στόχους αυ-

τούς, εξασφαλίζοντας επαρκή 

προσφορά στους ενδιαφερομέ-

νους και αποτρέποντας ταυτόχρο-

να κάθε φαινόμενο έλλειψης ή 

επιδείνωσης της έλλειψης αγα-

θών, τα οποία θεωρούνται βασι-

κά, όπως μέσα ατομικής προστα-

σίας, ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή 

φάρμακα. Για κάθε σχεδιαζόμενο 

εθνικό μέτρο που περιορίζει την 

πρόσβαση σε ιατρικό εξοπλισμό 

και μέσα προστασίας θα πρέπει 

να ενημερώνεται η Επιτροπή, η 

οποία, στη συνέχεια, θα πληροφο-

ρεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.   

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα ανα-

γκαία μέτρα για να εξασφαλίσει 

την επαρκή προμήθεια μέσων 

προστασίας σε όλη την Ευρώπη. 

Δεδομένων των σημερινών ελλεί-

ψεων σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

Επιτροπή δρομολόγησε ταχεία 

διαδικασία προμηθειών από κοι-

νού με 26 κράτη μέλη. Ως περαι-

τέρω δίχτυ ασφαλείας, η Επιτρο-

πή εγκρίνει μέτρο στο πλαίσιο του 

μηχανισμού πολιτικής προστασίας 

της ΕΕ (rescEU) για την αγορά 

μέσων προστασίας από την Ένω-

ση. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε 

να καταστήσει δυνατές τις πρώτες 

αγορές από τις αρχές Απριλίου, 

εφόσον εγκριθεί από τα κράτη 

μέλη. Η Επιτροπή εκδίδει επίσης 

Σύσταση προς τα κράτη μέλη σχε-

τικά με τις διαδικασίες εκτίμησης 

της συμμόρφωσης και εποπτείας 

της αγοράς στο πλαίσιο της COVID

-19. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπο-

ρέσει να αυξηθεί η προσφορά 

ορισμένων ειδών μέσων προστα-

σίας, όπως οι μάσκες προσώπου 

μίας χρήσης. 

Β) Στήριξη του τομέα των μετα-

φορών και του τουρισμού 

Η νόσος COVID-19 έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στα συστήματα μεταφο-

ρών, δεδομένης της στενής δια-

σύνδεσης των ευρωπαϊκών αλυσί-

δων εφοδιασμού, η οποία υποστη-

ρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εμπο-

ρευματικών μεταφορών. 

Η Επιτροπή προτείνει στοχευμένη 

νομοθεσία για την προσωρινή  
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μέτρα για τις επιχειρήσεις σε περι-

φέρειες και τομείς που πλήττονται 

και τραπεζικές εγγυήσεις), καθώς 

και τα μέτρα που απαιτούνται για 

την προστασία των εργαζομένων 

από απώλεια εισοδήματος, επεί-

γουν για τη στήριξη της οικονομι-

κής δραστηριότητας και θα πρέ-

πει να χρησιμοποιηθούν από τα 

κράτη μέλη, προκειμένου να αντι-

μετωπισθούν οι άμεσες αρνητικές 

κοινωνικοοικονομικές συνέπειες 

της έξαρσης του ιού.  

Η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμ-

βούλιο να εφαρμόσει την πλήρη 

ευελιξία που προβλέπεται στο δη-

μοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, ώστε 

τα κράτη μέλη να μπορέσουν να 

εφαρμόσουν τα μέτρα που απαι-

τούνται για τον περιορισμό της 

πανδημίας και τη διαχείριση των 

αρνητικών κοινωνικοοικονομικών 

επιπτώσεών της. 

Πρώτον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η 

νόσος COVID-19 χαρακτηρίζεται 

ως «ασυνήθιστο γεγονός εκτός του 

ελέγχου της κυβέρνησης». Αυτός ο 

χαρακτηρισμός επιτρέπει στα 

κράτη μέλη, βάσει του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, να 

αποκλίνουν προσωρινά από τις 

απαιτούμενες δημοσιονομικές 

προσαρμογές και να αναλάβουν 

την κάλυψη έκτακτων δαπανών 

για τον περιορισμό της πανδη-

μίας, όπως των δαπανών για την 

υγειονομική περίθαλψη και των 

μέτρων ελάφρυνσης για τις επιχει-

ρήσεις και τους εργαζομένους. 

Δεύτερον, η Επιτροπή θα προτεί-

νει την προσαρμογή των δημοσιο-

νομικών προσπαθειών που απαι-

τούνται από τα κράτη μέλη, σε 

περίπτωση αρνητικής ανάπτυξης 

ή σημαντικών μειώσεων των οικο-

νομικών δραστηριοτήτων. 

Τρίτον, η Επιτροπή θα προτείνει 

στο Συμβούλιο να ενεργοποιήσει 

τη γενική ρήτρα διαφυγής, προκει-

μένου να εφαρμόσει μια γενικότε-

ρη δημοσιονομική πολιτική στήρι-

ξης. Αυτή η ρήτρα θα αναστέλλει 

τη δημοσιονομική προσαρμογή 

που έχει προτείνει το Συμβούλιο, 

σε περίπτωση σοβαρής οικονομι-

κής ύφεσης στη ζώνη του ευρώ ή 

στην ΕΕ στο σύνολό της. 

βοηθήσει τουλάχιστον 100.000 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ και επιχειρή-

σεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης με 

χρηματοδότηση, ύψους περίπου 8 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα χορη-

γηθεί, ακόμη, αναστολή δόσεων 

στους υπάρχοντες οφειλέτες που 

επηρεάζονται αρνητικά από την 

πανδημία. Η στήριξη θα διοχετεύ-

εται διά των υφιστάμενων μέσων 

των προγραμμάτων του ΕΤαΕ που 

στηρίζουν τις επενδύσεις. Οι δα-

νειοδοτήσεις θα επικεντρωθούν, 

εντός των ορίων της ισχύουσας 

νομοθεσίας, σε δάνεια κεφαλαίου 

κίνησης με διάρκεια 12 μηνών ή 

μεγαλύτερη. Επιπλέον, θα προ-

βλεφθεί η διακοπή πληρωμών – 

που επιτρέπει τις καθυστερημένες 

αποπληρωμές δανείων – για τις 

θιγόμενες επιχειρήσεις στο πλαί-

σιο των ίδιων μέσων. 

Β) Μείωση των επιπτώσεων 

στην απασχόληση  

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρί-

ξει τα κράτη μέλη σε αυτό το πλαί-

σιο, προωθώντας, ιδίως, προγράμ-

ματα απασχόλησης μικρής διάρ-

κειας, προγράμματα αναβάθμι-

σης και επιμόρφωσης τα οποία 

έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 

στο παρελθόν. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή θα επιτα-

χύνει την προετοιμασία νομοθετι-

κής πρότασης για ένα Ευρωπαϊκό 

Σχέδιο Αντασφάλισης Ανεργίας 

που θα στηρίζει τις πολιτικές των 

κρατών μελών για τη διατήρηση 

θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων.  

Επιπλέον, υιοθετείται ένας νέος 

θεσμός, η «Πρωτοβουλία Επενδύ-

σεων για την Αντιμετώπιση του Κο-

ρωνοϊού» (Coronavirus Response 

Investment Initiative), που θα δι-

ευκολύνει την ανάπτυξη του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – 

ενός ταμείου για την υποστήριξη 

των εργαζομένων και της υγειονο-

μικής περίθαλψης.  

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμο-

γής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 

θα μπορούσε, επίσης, να κινητο-

ποιηθεί για την υποστήριξη των 

απολυθέντων εργαζομένων και 

των αυτοαπασχολούμενων, υπό 

τους όρους του ισχύοντος Κανο-

νισμού 1309/2013 για την περίο-

δο 2014-2020 και του μελλοντι-

κού Κανονισμού που θα καλύπτει 

την περίοδο 2021-2027, καθώς 

διατίθενται για το 2020 έως 179 

εκατ. ευρώ.  

Γ) Πρωτοβουλία Επενδύσεων 

για την Αντιμετώπιση του Κο-

ρωνοϊού  

Στο πλαίσιο αυτής της νέας Πρω-

τοβουλίας, η Επιτροπή προτείνει 

να χορηγηθούν 37 δισ. ευρώ στο 

πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για 

την καταπολέμηση της κρίσης του 

κορωνοϊού. Για τον σκοπό αυτόν, 

η Επιτροπή προτείνει να παραιτη-

θεί φέτος από την υποχρέωσή της 

να ζητήσει από τα κράτη μέλη να 

επιστρέψουν τις αχρησιμοποίητες 

προχρηματοδοτήσεις από τα Δι-

αρθρωτικά Ταμεία. Το ποσό αυτό 

ανέρχεται σε περίπου 8 δισεκα-

τομμύρια ευρώ, το οποίο τα κράτη 

μέλη θα μπορούν να χρησιμοποι-

ήσουν για τη συμπλήρωση δι-

αρθρωτικής χρηματοδότησης, 

ύψους 29 δισεκατομμυρίων ευ-

ρώ, σε ολόκληρη την ΕΕ. Το εν 

λόγω ποσό θα αυξήσει ουσιαστι-

κά το ύψος των επενδύσεων για       

το 2020 και θα συμβάλει στην 

εμπρόθεσμη χρησιμοποίηση των 

μη διατεθέντων κονδυλίων, ύψους 

28 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 

για την περίοδο 2014-2020. Η 

Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό  

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 

εγκρίνουν γρήγορα αυτή την πρό-

ταση, ώστε να μπορέσει να θε-

σπιστεί μέσα στις επόμενες δύο 

εβδομάδες. 

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει 

την επέκταση του πεδίου εφαρμο-

γής του Ταμείου Αλληλεγγύης της 

ΕΕ, προκειμένου να συμπεριλάβει 

και την κρίση δημόσιας υγείας, 

οπότε να μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί υπέρ των κρατών μελών που 

πλήττονται περισσότερο. Για το 

2020 το Ταμείο Αλληλεγγύης δια-

θέτει έως 800 εκατ. ευρώ. 

Ευελιξία του Ευρωπαϊκού Δη-

μοσιονομικού Πλαισίου  

Τα στοχευμένα μέτρα δημοσιονο-

μικής στήριξης (όπως φορολογικά 
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Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω έξαρσης του κορωνοϊού  

ολόκληρη η οικονομία της ΕΕ έχει 

διαταραχθεί σοβαρά εξαιτίας της 

πανδημίας. Δεδομένου του περιο-

ρισμένου μεγέθους του προϋπολο-

γισμού της ΕΕ, η κύρια χρηματο-

δότηση θα προέρχεται από τους 

εθνικούς προϋπολογισμούς των 

κρατών μελών. 

Αρχικά, το Προσωρινό Πλαίσιο πε-

ριλάμβανε τις ακόλουθες πέντε 

μορφές ενισχύσεων που εξασφα-

λίζουν την πρόσβαση των επιχει-

ρήσεων σε ρευστότητα και χρημα-

τοδότηση: 

i) Άμεσες επιχορηγήσεις, επι-

λεκτικά φορολογικά πλεονεκτήμα-

τα και προκαταβολές: Τα κράτη 

μέλη έχουν τη δυνατότητα να θε-

σπίσουν καθεστώτα ενισχύσεων 

έως 800.000 ευρώ σε επιχειρή-

σεις που αντιμετωπίζουν επείγου-

σες ανάγκες ρευστότητας. 

ii) Κρατικές εγγυήσεις για τρα-

Προσωρινό Πλαίσιο 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού – Επιτροπή – COVID-19 –  

τροποποίηση Προσωρινού Πλαι-

σίου 

Το Προσωρινό Πλαίσιο που ενέκρι-

νε η Επιτροπή την 19η Μαρτίου 

2020 (2020/C 91 I/01), όπως 

τροποποιήθηκε την 3η Απριλίου 

2020 (2020/C 112 I/01), θα επι- 

τρέψει στα κράτη μέλη να χρησι-

μοποιήσουν την πλήρη ευελιξία 

που προβλέπεται από τους κανό-

νες κρατικών ενισχύσεων για τη 

στήριξη της οικονομίας τους στο 

πλαίσιο της πανδημίας από τη 

νόσο COVID-19.  

Το Προσωρινό αυτό Πλαίσιο συμ-

πληρώνει τις λοιπές δυνατότητες 

που έχουν ήδη στη διάθεσή τους 

τα κράτη μέλη για τον μετριασμό 

των κοινωνικοοικονομικών επιπτώ-

σεων της πανδημίας COVID-19  

και οι οποίες περιγράφονται στην  

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 

13ης Μαρτίου 2020 σχετικά με 

μια συντονισμένη οικονομική   

αντίδραση στην έξαρση της νόσου 

COVID-19.  

Στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύ-

σεων, πέραν των μέτρων στήριξης 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από τα κράτη μέλη βάσει των  

υφιστάμενων κανόνων ενισχύσε-

ων (π.χ. ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 

107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τη διάσωση και 

αναδιάρθρωση 2014, Κανονισμός 

de minimis 1407/2013), το Προ-

σωρινό Πλαίσιο επιτρέπει στα 

κράτη μέλη να λαμβάνουν επι-

πρόσθετα μέτρα στήριξης της 

οικονομίας και των επηρεαζόμε-

νων από την πανδημία επιχειρήσε-

ων, τα οποία η Επιτροπή θεωρεί 

προσωρινά συμβατά, βάσει του 

άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ, κα-

θώς η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_459 

Περισσότερες πληροφορίες: 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/qanda_20_458 

https://ec.europa.eu/info/files/

eu-coronavirus-response_en 

https://ec.europa.eu/info/files/

communication-economic-

aspects-covid-19-crisis_en 

https://ec.europa.eu/info/live-

work-travel-eu/health/

coronavirus-response_en 

Ευελιξία του Πλαισίου Κρατικών 

Ενισχύσεων  

Σύμφωνα με την παρούσα Ανακοί-

νωση, οι κανόνες κρατικών ενι-

σχύσεων της ΕΕ μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν, για να επιτρέψουν 

στα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα 

και αποτελεσματικά μέτρα για τη 

στήριξη των πολιτών και των επι-

χειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυ-

σκολίες εξαιτίας της πανδημίας 

COVID-19. Ειδικότερα, τα κράτη 

μέλη μπορούν να θεσπίσουν επι-

δοτήσεις μισθών, αναστολή πλη-

ρωμών φόρου εταιρειών και 

προστιθέμενης αξίας ή κοινωνι-

κών εισφορών. Περαιτέρω, τα 

κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν 

οικονομική στήριξη απευθείας 

στους καταναλωτές (όπως για 

υπηρεσίες που δεν παρασχέθη-

καν ή για εισιτήρια που το αντίτι-

μό τους δεν επιστρέφεται από 

τους αρμόδιους φορείς). Εξάλλου, 

οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων 

της ΕΕ επιτρέπουν, επίσης, στα 

κράτη μέλη να βοηθήσουν τις  

εταιρίες να αντιμετωπίσουν ελλεί-

ψεις ρευστότητας μέσω δανείων 

διάσωσης. Το άρθρο 107 παρ. 2β 

ΣΛΕΕ είναι η διάταξη, βάσει της 

οποίας παρέχεται η δυνατότητα 

στα κράτη μέλη να αποζημιώνουν 

τις επιχειρήσεις για τις ζημίες που 

προκαλούνται άμεσα από έκτακτα 

γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων 

των επιχειρήσεων που δραστηριο-

ποιούνται σε τομείς όπως η αερο-

πορία και ο τουρισμός. 

Σημειωτέον ότι η Επιτροπή έχει 

θεσπίσει όλες τις απαραίτητες 

διαδικαστικές διευκολύνσεις, προ-

κειμένου να καταστεί δυνατή η 

ταχεία διαδικασία έγκρισης των 

σχετικών εθνικών μέτρων ενισχύ-

σεων, κατόπιν πλήρους κοινοποίη-

σής τους από τα κράτη μέλη, εφό-

σον απαιτείται. Η Επιτροπή έχει 

δημιουργήσει ειδική ηλεκτρονική 

θυρίδα και αριθμό τηλεφώνου, 

για να βοηθήσει τα κράτη μέλη σε 

τυχόν ερωτήσεις τους. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/info/files/eu-coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
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Τροποποίηση της Ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών 

πιστώσεων 2012  

Στις 23 Μαρτίου 2020, επειδή 

ορισμένα κράτη μέλη έθεσαν το 

ζήτημα ότι αναμένεται παγκόσμια 

συρρίκνωση της αγοράς ιδιωτικών 

ασφαλίσεων για εξαγωγές σε όλες 

τις χώρες λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού, η Επιτροπή ξεκίνησε 

επείγουσα δημόσια διαβούλευση 

για την τροποποίηση της Ανακοί-

Επιτροπή – βραχυπρόθεσμη    

ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 

– τροποποίηση Ανακοίνωσης 

2012 λόγω κορωνοϊού 

Η Ανακοίνωση για τη βραχυπρό-

θεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πι-

στώσεων 2012, προβλέπει ότι το 

εμπόριο μεταξύ των 27 κρατών 

μελών της ΕΕ και εννέα χωρών 

του ΟΟΣΑ που απαριθμούνται σε 

ειδικό κατάλογο στο παράρτημά 

του, με μέγιστη περίοδο κινδύνου 

έως δύο έτη, συνεπάγεται «εμπο-

ρεύσιμους κινδύνους» που, καταρ-

χήν, απαγορεύεται να ασφαλίζο-

νται από το κράτος ή από κρατι-

κές ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

ασφάλισης για τη μείωση των πε-

ριορισμών ρευστότητας των επι-

χειρήσεων (συμπεριλαμβανομέ-

νων των αυτοαπασχολούμενων 

ατόμων) και τη διατήρηση της 

απασχόλησης και 

– Επιδότηση μισθού για την 

κάλυψη του μισθολογικού κό-

στους επιχειρήσεων (συμπεριλαμ-

βανομένων των αυτοαπασχολού-

μενων ατόμων), προκειμένου να 

αποτραπούν οι απολύσεις εργαζο-

μένων. 

Ακόμη, στο τροποποιηθέν Προσω-

ρινό Πλαίσιο διευκρινίζεται ότι τα 

προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που 

χορηγούνται βάσει αυτού δύνα-

νται να σωρεύονται μεταξύ τους ή 

και με τους υπόλοιπους τύπους 

ενισχύσεων (π.χ. ενισχύσεις  de 

minimis), τηρουμένων των κανό-

νων σώρευσης που καθορίζονται 

στους εκάστοτε εφαρμοστέους 

Κανονισμούς.  

Το Προσωρινό Πλαίσιο, όπως τρο-

ποποιήθηκε, θα ισχύσει μέχρι τα 

τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Για 

λόγους ασφάλειας δικαίου, η Επι-

τροπή θα αξιολογήσει, πριν από 

την ημερομηνία αυτήν, εάν χρειά-

ζεται να παραταθεί η διάρκεια 

ισχύος του Πλαισίου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_496 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_570 

πεζικά δάνεια που λαμβάνονται 

από εταιρίες: Τα κράτη μέλη 

έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 

κρατικές εγγυήσεις για να εξα-

σφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα συ-

νεχίσουν να χορηγούν δάνεια  

στους πελάτες που τα χρειάζο-

νται. 

iii) Επιδοτούμενα δημόσια δά-

νεια προς επιχειρήσεις: Τα κράτη 

μέλη μπορούν να χορηγούν δά-

νεια με ευνοϊκά επιτόκια σε εται-

ρίες. Τα δάνεια αυτά μπορούν να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κα-

λύψουν το άμεσο κεφάλαιο κίνη-

σης και τις επενδυτικές τους    

ανάγκες. 

iv) Διασφαλίσεις για τις τράπε-

ζες που κατευθύνουν τις κρατικές 

ενισχύσεις προς την πραγματική 

οικονομία: Ορισμένα κράτη μέλη 

σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις 

υπάρχουσες δυνατότητες δανει-

σμού των τραπεζών και να τα χρη-

σιμοποιήσουν ως κανάλι στήριξης 

των επιχειρήσεων - ιδίως προς τις 

ΜΜΕ. Το Πλαίσιο καθιστά σαφές 

ότι μια τέτοια ενίσχυση θεωρείται 

άμεση ενίσχυση στους πελάτες 

των τραπεζών και όχι στις ίδιες τις 

τράπεζες και παρέχει καθοδήγη-

ση σχετικά με τον τρόπο εξασφά-

λισης ελάχιστης στρέβλωσης του 

ανταγωνισμού μεταξύ των τραπε-

ζών. 

v) Βραχυπρόθεσμη ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων: Το Πλαί-

σιο εισάγει πρόσθετη ευελιξία 

όσον αφορά τον τρόπο με τον  

οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι 

ορισμένες χώρες δεν έχουν εμπο-

ρεύσιμους κινδύνους σε σχέση με 

τις απαιτήσεις που προβλέπει η 

Ανακοίνωσης για τη βραχυπρό-

θεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πι-

στώσεων 2013, επιτρέποντας έτσι 

την παροχή βραχυπρόθεσμης 

ασφάλισης εξαγωγικών πιστώ-

σεων από το κράτος, όπου αυτό 

είναι απαραίτητο. 

Στη συνέχεια, με την Ανακοίνωση 

της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 

2020 (C(2020) 2215 τελικό), η 

Επιτροπή αποφάσισε να τροποποι-

ήσει το ανωτέρω Πλαίσιο, προκει-

μένου να συμπεριλάβει τις ακό-

λουθες πέντε επιπλέον μορφές 

κρατικών ενισχύσεων: 

– Άμεσες επιχορηγήσεις, φορο-

λογικά πλεονεκτήματα ή επιστρε-

πτέες προκαταβολές για έργα 

έρευνας και ανάπτυξης σχετικά 

με την αντιμετώπιση της νόσου 

COVID-19, 

– Άμεσες επιχορηγήσεις, φορο-

λογικά πλεονεκτήματα ή επιστρε-

πτέες προκαταβολές για επενδύ-

σεις κατασκευής ή αναβάθμισης 

των υποδομών δοκιμών και ανα-

κλιμάκωσης που απαιτούνται για 

την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την 

ανακλιμάκωση, έως την πρώτη 

βιομηχανική αξιοποίηση πριν από 

τη μαζική, παραγωγή προϊόντων 

που σχετίζονται με τη νόσο COVID-

19, 

– Άμεσες επιχορηγήσεις, φορο-

λογικά πλεονεκτήματα ή επιστρε-

πτέες προκαταβολές για την πα-

ραγωγή προϊόντων σχετικών με τη 

νόσο COVID-19, 

- Αναβολή της καταβολής φό-

ρων και/ή εισφορών κοινωνικής 

5 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_570
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γωγικής πίστωσης για όλες τις 

χώρες, χωρίς να απαιτείται από το 

εν λόγω κράτος μέλος να αποδεί-

ξει ότι ανήκει στις χώρες για τις 

οποίες θεωρείται προσωρινά ότι 

δεν παρέχεται ιδιωτική ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_542 

νωσης για τη βραχυπρόθεσμη 

ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 

2012. Στη δημόσια διαβούλευση 

αναδείχθηκε η επικείμενη ανε-

πάρκεια των δυνατοτήτων ιδιωτι-

κής ασφάλισης για εξαγωγές σε 

όλες τις χώρες. Ταυτόχρονα, τα 

συμμετέχοντα στη διαβούλευση 

κράτη μέλη συμφώνησαν ότι η 

ζήτηση για ασφάλιση αναμένεται 

να αυξηθεί σημαντικά ως αποτέ-

λεσμα της τρέχουσας επείγουσας 

κατάστασης. 

Βάσει του αποτελέσματος της 

δημόσιας διαβούλευσης και των 

σχετικών οικονομικών τεκμηρίων, 

η Επιτροπή αποφάσισε να θεωρή-

σει προσωρινά όλες τις χώρες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα 

ως χώρες με «μη εμπορεύσιμους 

κινδύνους» και να τις διαγράψει 

από τον σχετικό κατάλογο έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2020. Πριν από 

την ημερομηνία αυτή και για λό-

γους ασφάλειας δικαίου, η Επι-

τροπή θα επανεξετάσει την κα-

τάσταση, για να αποφασίσει εάν 

θα εξακολουθήσει να θεωρεί αυ-

τές τις χώρες ως χώρες με «μη 

εμπορεύσιμους κινδύνους» πέραν 

της 31ης Δεκεμβρίου 2020. 

Μετά την προαναφερθείσα τροπο-

ποίηση, οι κρατικές ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις θα μπορούν να εισά-

γουν και να παρέχουν ασφάλιση 

βραχυπρόθεσμων κινδύνων εξα-

Νέο πακέτο βιομηχανικής πολιτικής της Επιτροπής  

ενιαία αγορά και για την αντιμετώ-

πιση της ξένης πρόσβασης στις 

δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ και τη 

χρηματοδότηση της ΕΕ.  

4. Ολοκληρωμένα μέτρα για τον 

εκσυγχρονισμό και την απεμπλοκή 

των βιομηχανιών ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, την υποστήριξη 

βιομηχανιών βιώσιμης και έξυ-

πνης κινητικότητας, την προώθη-

ση της ενεργειακής απόδοσης, 

την ενίσχυση των τρεχόντων εργα-

λείων διαρροής άνθρακα και την 

εξασφάλιση επαρκούς και συνε-

χούς παροχής ενέργειας χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα σε ανταγωνι-

στικές τιμές. 

5. Ενίσχυση της βιομηχανικής 

και στρατηγικής αυτονομίας της 

Ευρώπης με την εξασφάλιση του 

εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων 

υλών μέσω ενός σχεδίου δράσης 

για τις πρώτες ύλες και τα φαρμα-

κευτικά προϊόντα που βασίζεται 

σε μια νέα φαρμακευτική στρατη-

γική της ΕΕ και με την υποστήριξη 

της ανάπτυξης στρατηγικών ψηφι-

ακών υποδομών και τεχνολογιών. 

6. Μια ευρωπαϊκή συμμαχία 

"καθαρού υδρογόνου"  η  οποία  

προωθεί  τη  συνεργασία  των  

επενδυτών με κυβερνητικούς, θε-

σμικούς και βιομηχανικούς εταί-

Επιτροπή – πακέτο μέτρων για τη 

βιομηχανική πολιτική – βιομηχανι-

κός μετασχηματισμός της ΕΕ – 

ΜΜΕ – ψηφιακή Ευρώπη 

Το νέο πακέτο βιομηχανικής πο-

λιτικής που εξέδωσε η Επιτροπή 

στοχεύει στην προώθηση της   

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης 

και της στρατηγικής της αυτονο-

μίας κατά την εν εξελίξει διττή 

οικολογική και ψηφιακή μετάβα-

ση της βιομηχανίας, βάσει των 

ευρωπαϊκών αξιών καθώς και των 

κοινωνικών παραδόσεων της αγο-

ράς.  

Αναλυτικότερα, το εν λόγω πακέτο 

αποτελείται από τις εξής Ανακοι-

νώσεις της Επιτροπής:  

Ανακοίνωση για μια νέα βιο-

μηχανική στρατηγική 2020 

(COM/2020/102 τελικό) 

Μια νέα βιομηχανική στρατηγική 

θα συμβάλει στην υλοποίηση τρι-

ών βασικών προτεραιοτήτων: δια-

τήρηση της παγκόσμιας ανταγω-

νιστικότητας της ευρωπαϊκής βιο-

μηχανίας και ισότιμων όρων αντα-

γωνισμού, μετάβαση της Ευρώπης 

προς την  κλιματική ουδετερότητα 

(μηδενικές εκπομπές αερίων του 

άνθρακα)  έως το 2050 και εξα-

σφάλιση της ψηφιακής πρωτοκα-

θεδρίας της Ευρώπης. 

Η Στρατηγική αυτή καθορίζει τους 

βασικούς μοχλούς του βιομηχανι-

κού μετασχηματισμού της Ευρώ-

πης και προτείνει ένα ολοκληρω-

μένο σύνολο μελλοντικών δρά-

σεων, όπως: 

1.  Ένα σχέδιο δράσης για την 

πνευματική ιδιοκτησία για τη δια-

τήρηση της τεχνολογικής κυριαρ-

χίας, την προώθηση των όρων 

ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επί-

πεδο, την καλύτερη καταπολέμη-

ση της κλοπής πνευματικής ιδιο-

κτησίας και την προσαρμογή του 

νομικού πλαισίου στις πράσινες 

και ψηφιακές μεταβάσεις. 

2. Συνεχιζόμενη αναθεώρηση 

των κανόνων ανταγωνισμού της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συ-

νεχιζόμενης αξιολόγησης του ελέγ-

χου των συγκεντρώσεων και του 

ελέγχου καταλληλόλητας των Κα-

τευθυντήριων Γραμμών για τις 

κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες 

είναι κατάλληλοι για μια οικονομία 

που αλλάζει γρήγορα και γίνεται 

πιο ψηφιακή και πράσινη.  

3. Έκδοση μίας Λευκής Βίβλου, 

έως τα μέσα του 2020, για την 

αντιμετώπιση των στρεβλωτικών 

επιπτώσεων που προκαλούνται 

από τις ξένες επιδοτήσεις στην 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_542
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λαια υπό την ηγεσία των γυναι-

κών. 

Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύ-

σεις προς ΜΜΕ, η Επιτροπή θα 

απλουστεύσει και θα επανεξετά-

σει τους σχετικούς ενωσιακούς 

κανόνες για τις κρατικές ενισχύ-

σεις έως το τέλος του 2021, προ-

κειμένου να εξασφαλίσει ότι εξα-

κολουθούν να εξυπηρετούν τον 

επιδιωκόμενο σκοπό. Κατά την 

επανεξέταση, η Επιτροπή θα με-

ριμνήσει ώστε οι κανόνες να εν-

θαρρύνουν τη συμμετοχή των  

ΜΜΕ σε σημαντικά σχέδια κοινού 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

πολιτική δέσμευση για αυτά τα 

μέτρα, ένας ειδικός απεσταλμένος 

της ΕΕ για τις ΜΜΕ θα εγγυηθεί 

στενή συνεργασία και συντονισμό 

με τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω 

εθνικών απεσταλμένων για τις 

ΜΜΕ, καθώς και με περιφερεια-

κές και τοπικές αρχές. 

Ανακοίνωση για τον εντοπι-

σμό και την αντιμετώπιση των 

φραγμών στην ενιαία αγορά 

(COM/2020/93 τελικό) 

Η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από 

τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της 

Ευρώπης, καθώς τονώνει τον   

ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός 

της ΕΕ και προσφέρεις στις ευρω-

παϊκές εταιρίες το κίνητρο που 

χρειάζονται για να γίνουν ηγέτες 

στην παγκόσμια σκηνή. Παράλλη-

λα, παρέχει στους πολίτες της ΕΕ 

μια ευρύτερη επιλογή αγαθών και 

υπηρεσιών και περισσότερες ευ-

καιρίες απασχόλησης και επιχει-

ρηματικότητας.  

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι εξακολου-

θούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

που τους εμποδίζουν να εκμεταλ-

λευθούν πλήρως το δυναμικό της 

ενιαίας αγοράς. Οι εκτιμήσεις  

δείχνουν ότι η άρση αυτών των 

εμποδίων θα μπορούσε να οδηγή-

σει σε κέρδος έως και 713 δισε-

κατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος 

της δεκαετίας. Η Έκθεση για τις 

επιδόσεις της ενιαίας αγοράς 

2019 (SWD (2019) 444 final) 

προσδιορίζει ένα ευρύ φάσμα 

φραγμών στην ενιαία αγορά, λαμ-

ρους. Η συμμαχία θα αξιοποιήσει 

το υφιστάμενο έργο για τον προ-

σδιορισμό των τεχνολογικών ανα-

γκών, των επενδυτικών ευκαιριών 

και των   ρυθμιστικών   φραγμών   

και   διευκολυντικών   παραγό-

ντων.   Στις   μελλοντικές   συμμα-

χίες συγκαταλέγονται   επίσης   

βιομηχανίες   χαμηλών   ανθρα-

κούχων   εκπομπών,   βιομηχανικά 

υπολογιστικά νέφη και πλατφόρ-

μες, και πρώτες ύλες. 

7. Περαιτέρω νομοθεσία και κα-

θοδήγηση σχετικά με τις πράσινες 

δημόσιες συμβάσεις. 

8. Νέα εστίαση στην καινοτο-

μία, τις επενδύσεις και τις δεξιότη-

τες. 

Εκτός από ένα ολοκληρωμένο 

σύνολο δράσεων, η Επιτροπή θα 

αναλύσει συστηματικά τους κινδύ-

νους και τις ανάγκες διαφορετι-

κών βιομηχανικών οικοσυστημά-

των. Κατά την ανάλυση αυτή, η 

Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά 

με ένα ανοιχτό βιομηχανικό φό-

ρουμ, το οποίο θα συσταθεί έως 

τον Σεπτέμβριο του 2020. Θα  

αποτελείται από εκπροσώπους 

της βιομηχανίας, συμπεριλαμβα-

νομένων των ΜΜΕ, των μεγάλων 

εταιρειών, των κοινωνικών εταί-

ρων, των ερευνητών, καθώς και 

των κρατών μελών και από θεσμι-

κά όργανα της ΕΕ. Όπου απαιτεί-

ται, οι εμπειρογνώμονες από συ-

γκεκριμένους τομείς θα κληθούν 

να μοιραστούν τις γνώσεις τους. 

Ανακοίνωση για μία ειδική 

Στρατηγική για τις ΜΜΕ για 

μια βιώσιμη και ψηφιακή 

Ευρώπη 2020 (COM/2020/ 

103 τελικό) 

Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν βασικό 

ρόλο στον βιομηχανικό ιστό της 

Ευρώπης, παρέχοντας δύο στις 

τρεις θέσεις εργασίας, ενώ είναι 

απαραίτητες και για την επιτυχία 

της νέας βιομηχανικής προσέγγι-

σης της Επιτροπής. Η ειδική Στρα-

τηγική για τις ΜΜΕ που θέσπισε  η 

Επιτροπή στοχεύει να βοηθήσει 

τις ΜΜΕ να ηγηθούν της διττής 

μετάβασης της βιομηχανίας.  

Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτρο-

πή θα αναβαθμίσει το Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Επιχειρήσεων με ειδικούς 

συμβούλους αειφορίας, ώστε να 

προωθήσουν επενδύσεις σε διερ-

γασίες και υποδομές που είναι πιο 

αποδοτικές ως προς τη χρήση των 

πόρων και περισσότερο κυκλικές, 

εντοπίζοντας κατάλληλους εμπορι-

κούς εταίρους και ενθαρρύνοντας 

τη συνεργασία ομοτίμων. Θα επε-

κτείνει, επίσης, τους κόμβους ψη-

φιακής καινοτομίας, σε  συνάρτη-

ση  με  την πρωτοβουλία «Startup 

Europe» και το δίκτυο EEN, σε κά-

θε περιοχή της Ευρώπης για να 

δώσει τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να 

ενσωματώσουν τις ψηφιακές και-

νοτομίες. Η Επιτροπή θα δρομολο-

γήσει, ακόμη, ένα πρόγραμμα για 

«ψηφιακούς εθελοντές», το οποίο 

θα δώσει τη  δυνατότητα  σε  προ-

σοντούχους  νέους  και  πεπειρα-

μένους  ηλικιωμένους  να  μοιρα-

στούν  τις ψηφιακές τους ικανότη-

τες με παραδοσιακές επιχειρή-

σεις. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

λειτουργία των ΜΜΕ στην ενιαία 

αγορά και πέραν αυτής, η Επιτρο-

πή προτείνει δράσεις για την άρση 

κανονιστικών και πρακτικών εμπο-

δίων στην επιχειρηματική δραστη-

ριότητα. Μεταξύ αυτών, η Επιτρο-

πή εντείνει τις προσπάθειές της 

για να εξασφαλίσει την έγκαιρη 

πληρωμή, ιδίως μέσω ενός νέου 

εικονικού Παρατηρητηρίου, κα-

θώς και μέσω εργαλείων εναλλα-

κτικής επίλυσης διαφορών. Για να 

προσελκύσει τις ΜΜΕ στην Ευρώ-

πη, η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα 

Ταμείο Αρχικών Δημόσιων Προ-

σφορών για ΜΜΕ στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας InvestEU. Παράλλη-

λα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με 

τα κράτη μέλη τα οποία, βάσει 

ενός προτύπου εθνικών αρχών 

της ΕΕ, θα υιοθετήσουν βέλτιστες 

πρακτικές για την επιτάχυνση της 

ανάπτυξης ΜΜΕ υψηλής τεχνολο-

γίας και νεοσύστατων επιχειρήσε-

ων. Στόχος είναι να καταστεί η 

Ευρώπη το ιδανικότερο μέρος για 

την έναρξη και ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης. Τέλος, η Επιτροπή θα 

ενισχύσει τη γυναικεία επιχειρη-

ματικότητα, ενθαρρύνοντας τις 

επενδύσεις σε εταιρείες και κεφά-



 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 2/2020 

8 

πλευρά της, θα στηρίξει τις εθνι-

κές και τοπικές αρχές στις προ-

σπάθειές τους να εφαρμόσουν 

σωστά το ευρωπαϊκό δίκαιο και 

δεν θα διστάσει να αναλάβει απο-

φασιστική δράση κατά των παρα-

βιάσεων των κανόνων της ενιαίας 

αγοράς. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_416 

βάνοντας υπόψη την προοπτική 

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

και καταναλωτών και επισημαίνει 

ότι οι βασικές αιτίες τέτοιων εμπο-

δίων είναι οι περιοριστικοί και 

περίπλοκοι εθνικοί κανόνες, οι 

περιορισμένες διοικητικές ικανό-

τητες, η ατελής μεταφορά των 

κανόνων της ΕΕ και η ανεπαρκής 

εφαρμογή τους. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των 

εμποδίων, η Επιτροπή ενέκρινε 

ένα σχέδιο δράσης για την καλύ-

τερη εφαρμογή και επιβολή των 

κανόνων της ενιαίας αγοράς, το 

οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση 

των εμποδίων που προκύπτουν 

από παραβιάσεις του δικαίου της 

ΕΕ. Το σχέδιο δράσης βασίζεται 

σε μία ανανεωμένη σχέση μεταξύ 

των κρατών μελών και της Επιτρο-

πής που θα διασφαλίζουν από 

κοινού ότι οι κανόνες της ενιαίας 

αγοράς εφαρμόζονται και μάλι-

στα σωστά. Σε αυτό το πλαίσιο, 

δημιουργείται μία κοινή ομάδα 

εργασίας μεταξύ της Επιτροπής 

και των κρατών μελών για την   

ενίσχυση της συνεργασίας για την 

επιβολή των κανόνων της ενιαί-  

ας αγοράς. Η Επιτροπή, από την   

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων δανείων λόγω του κορωνοϊού – 

SA.56857 & SA.57048 

σύμφωνα με την οποία: 

α) Συστήνεται το «Ταμείο Εγγυοδο-

σίας Επιχειρήσεων COVID-19» που 

θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη χρη-

ματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο 

της ΕΑΤ και μέσω του οποίου θα 

χορηγούνται οι κρατικές εγγυή-

σεις. 

β) Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμο-

γής του εγκεκριμένου μέτρου, 

ώστε να συμπεριληφθούν και οι 

αυτοαπασχολούμενοι και εισάγο-

νται νέα ανώτατα όρια για την 

παροχή εγγυήσεων σε αυτοαπα-

σχολούμενους και μεγάλες επιχει-

ρήσεις. Συγκεκριμένα οι εγγυήσεις 

θα καλύπτουν το 40% του κεφα-

λαίου των δανείων στο χαρτοφυ-

λάκιο αναφοράς για τις ΜΜΕ και 

τους αυτοαπασχολούμενους και 

το 30% κατ’ ανώτατο όριο του 

κεφαλαίου των δανείων στο χαρ-

τοφυλάκιο αναφοράς για τις μεγά-

λες επιχειρήσεις. 

γ) Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμο-

γής του μέτρου με σκοπό την πα-

ροχή μερικών εγγυήσεων σε νέα 

χαρτοφυλάκια με περιορισμένο 

δάνειο κεφαλαίου κίνησης για 

επιχειρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται στους τομείς της υδατο-

καλλιέργειας και της γεωργίας και 

οι οποίες είχαν αποκλειστεί από 

το αρχικό μέτρο. 

Ελλάδα – καθεστώς εγγυήσεων 

δανείων – ΜΜΕ – μεγάλες επιχει-

ρήσεις – αυτοαπασχολούμενοι – 

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 

COVID-19 – νέα δάνεια κεφαλαίου 

κίνησης – Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα – Προσωρινό Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω 

κορωνοϊού 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή, στις 29 Μαρτίου 2020, 

ένα μέτρο χορήγησης κρατικών 

εγγυήσεων δανείων με ευνοϊκούς 

όρους, συνολικού προϋπολογι-

σμού 8 εκατομμυρίων ευρώ. Το 

μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της 

έκδοσης εγγυήσεων από την Ελλη-

νική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) 

και θα καλύπτει τα επιλέξιμα δά-

νεια κεφαλαίου κίνησης που    

χορηγούνται από ενδιάμεσους    

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Το καθεστώς είναι ανοικτό σε 

όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτή-

τως μεγέθους, που δραστηριοποι-

ούνται σε όλους τους τομείς της 

ελληνικής οικονομίας, με εξαίρε-

ση τους ενδιάμεσους χρηματοπι-

στωτικούς οργανισμούς, όπως 

τράπεζες, καθώς και τις επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται στην 

υδατοκαλλιέργεια, στη γεωργία 

και σε τομείς που δεν είναι επιλέ-

ξιμοι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σκο-

πός του μέτρου είναι να βοηθήσει 

τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις 

άμεσες ανάγκες τους σε κεφά-

λαια κίνησης. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο καλύπτει εγγυήσεις για νέα 

δάνεια κεφαλαίου κίνησης, διάρ-

κειας έως πέντε ετών και ποσού 

που δεν υπερβαίνει το 25% του 

κύκλου εργασιών κάθε δικαιού-

χου το 2019, ενώ ο κίνδυνος που 

αναλαμβάνει το κράτος περιορίζε-

ται σε ποσοστό 80% κατ’ ανώτατο 

όριο. Αυτός ο κίνδυνος μειώνεται 

περαιτέρω, καθώς τίθεται ως προ-

ϋπόθεση η παροχή των κρατικών 

εγγυήσεων μέχρι ποσοστού 40% 

του συνόλου των δανείων που χο-

ρηγούνται από κάθε ενδιάμεσο 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η 

τήρηση αυτών των προϋποθέσεων 

διασφαλίζει ότι η ενίσχυση διατί-

θεται γρήγορα και σε ευνοϊκές 

συνθήκες στους δικαιούχους που 

την έχουν πραγματικά ανάγκη. Υπ’ 

αυτές τις συνθήκες η Επιτροπή 

ενέκρινε το αρχικό μέτρο, την 3η 

Απριλίου 2020, σύμφωνα με το 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού. 

Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές 

κοινοποίησαν στην Επιτροπή τρο-

ποποίηση του εν λόγω μέτρου, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_416
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.54724 

πο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν τυχόν ζητήματα 

περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_20_591 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/IP_20_786 

δ) Εισάγεται η δυνατότητα μερι-

κής ή πλήρους χρηματοδότησης 

των ασφαλίστρων για τα δάνεια 

που χορηγούνται βάσει του κοινο-

ποιηθέντος μέτρου και βάσει του 

αρχικού μέτρου. Η εν λόγω χρημα-

τοδότηση θα χορηγηθεί με τη μορ-

φή άμεσης επιδότησης από το 

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 

COVID-19. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολι-

κός προϋπολογισμός του επίμαχ-

ου μέτρου ανήλθε στο ποσό των 

2,25 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Η Επιτροπή ενέκρινε το τροποποι-

ημένο καθεστώς σύμφωνα με το 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού, κα-

θώς πληρούνται όλοι οι σχετικοί 

όροι και το μέτρο είναι αναγκαίο, 

κατάλληλο και αναλογικό προς 

τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

56857 & SA.57048 στο Μητρώο 

Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότο-

Έγκριση ελληνικού μέτρου επιστρεπτέων προκαταβολών λόγω του κορωνοϊού – 

SA.56815 

είναι μόνον υγιείς επιχειρήσεις, (ii) 

οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα 

χορηγηθούν έως τον Ιούνιο του 

2020, (iii) το μέτρο είναι αναλογι-

κό για την αποκατάσταση των 

συνεπειών της σοβαρής διαταρα-

χής που προκαλείται από το ξέ-

σπασμα του κορωνοϊού και (iv)   

το ύψος των ενισχύσεων δεν    

υπερβαίνουν τα ποσά που προ-

βλέπονται στο Προσωρινό Πλαίσιο 

2020. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 

το επίμαχο καθεστώς 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.56815 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_611 

Ελλάδα – καθεστώς επιστρεπτέων 

προκαταβολών – επιχειρήσεις με 

έως 500 εργαζόμενους – Προσω-

ρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 λόγω κορωνοϊού 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς επιστρεπτέ-

ων προκαταβολών, ύψους 1 δισε-

κατομμυρίου ευρώ περίπου, προ-

κειμένου να εξασφαλιστεί η ρευ-

στότητα των πληττόμενων από τον 

κορωνοϊό επιχειρήσεων και να 

συνεχιστεί η λειτουργία τους κατά 

τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα 

της νόσου. Δικαιούχοι του μέτρου 

είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε 

νομικής μορφής, με έδρα ή μόνι-

μη εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

που δραστηριοποιούνται σε όλους 

τους τομείς της οικονομίες και οι 

οποίες πληρούν σωρευτικά τα 

κάτωθι κριτήρια: 

α) απασχολούσαν 1-500 άτομα 

την 30ή Μαρτίου 2020, 

β) δεν είναι σε αδράνεια από τον 

Απρίλιο του 2019 και 

γ) υπέστησαν, λόγω της πανδημί-

ας, μείωση της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας κατά πο-

σοστό τουλάχιστον 30% σε σύγ-

κριση με τη μέση επιχειρηματι-   

κή δραστηριότητά τους κατά την 

αντίστοιχη περίοδο τα προηγούμε-

να τρία χρόνια ή άλλη ισοδύναμη 

περίοδο, σε περιπτώσεις όπου η 

εταιρεία δραστηριοποιείται λιγότε-

ρο από τρία έτη. 

Το επιστρεπτέο ποσό της προκα-

ταβολής θα υπολογίζεται βάσει 

των ζημιών που έχουν προκύψει, 

τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

του τύπου της επιχείρησης, καθώς 

και τυχόν άλλα μέτρα στήριξης 

από τα οποία έχει ωφεληθεί η 

επιχείρηση κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. Οι επιστρεπτέες προ-

καταβολές θα εκταμιευθούν από 

την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ) απευθείας προς 

τις επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμε-

σολάβηση τραπεζών, έως τις 30 

Ιουνίου 2020. Στη συνέχεια, η 

προκαταβολή θα επιστραφεί στο 

Δημόσιο με τόκους ίσους με το 

επιτόκιο αναφοράς που θα ισχύει 

κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης. 

Κατ’ εξαίρεση, ορισμένοι δικαιού-

χοι επιτρέπεται να επιστρέψουν εν 

μέρει μόνο την προκαταβολή,  

εφόσον πληρούνται σωρευτικά 

δύο προϋποθέσεις: α) ένα έτος 

μετά τη λήψη της ενίσχυσης, η 

επιχειρηματική δραστηριότητα 

της επιχείρησης δεν επανέλθει  σε 

σημαντικό βαθμό στα επίπεδα 

που βρισκόταν πριν από το ξέ-

σπασμα της νόσου COVID-19 και 

β) η επιχείρηση εξακολουθεί να 

είναι ενεργή. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: (i) 

δικαιούχοι του επίμαχου μέτρου 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_786
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_786
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_786
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_611
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Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων προς ΜΜΕ λόγω του κορωνοϊού – 

SA.56839 

την εμφάνιση του κορωνοϊού. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

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.56839 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_624 

Ελλάδα – καθεστώς άμεσων επι-

χορηγήσεων – ΜΜΕ – Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 λόγω κορωνοϊού 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς χορήγησης 

άμεσων επιχορηγήσεων προς τις 

ΜΜΕ που επλήγησαν από το ξέ-

σπασμα του κορωνοϊού. Το καθε-

στώς έχει συνολικό προϋπολογι-

σμό 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και 

προορίζεται να καλύψει τόκους 

έως το ποσό των 800.000 ευρώ 

ανά υφιστάμενη υποχρέωση χρέ-

ους (δάνεια σταθερής διάρκειας, 

ομόλογα ή τραπεζικές υπεραναλή-

ψεις) για περίοδο 3 μηνών, με 

δυνατότητα παράτασης για άλ-

λους 2 μήνες. Το μέτρο θα εφαρ-

μοστεί σε ολόκληρη την ελληνική 

επικράτεια και θα είναι ανοικτό 

σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 

σε τομείς που πλήττονται από την 

πανδημία, προκειμένου να εξα-

σφαλισθεί η ρευστότητα των ΜΜΕ 

που αντιμετωπίζουν προσωρινές 

δυσκολίες ως αποτέλεσμα της 

πανδημίας. Σημειωτέον ότι τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απο-

κλείονται ρητά από το μέτρο. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστω-

σε ότι: (i) τα ποσά της ενίσχυσης 

δεν υπερβαίνουν τα όρια που 

προβλέπονται από το Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020, (ii) δικαιούχοι των επιχορη-

γήσεων είναι μόνον υγιείς ΜΜΕ, 

(iii) το καθεστώς έχει προσωρινό 

χαρακτήρα και (iv) το μέτρο είναι 

αναλογικό προς την αποκατάστα-

ση των συνεπειών της σοβαρής 

διαταραχής που προκλήθηκε από 

Έγκριση βελγικού καθεστώτος για αεροδρόμια στη Βαλλωνία λόγω του κορω-

νοϊού – SA.56807 

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.56807 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_645 

Βέλγιο – καθεστώς αναβολής πλη-

ρωμής των τελών για διαχειριστές 

αεροδρομίων της Βαλλωνίας – 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων 2020 λόγω κορωνοϊού 

Η Περιφέρεια της Βαλλωνίας, μέ-

σω της ανώνυμης εταιρείας δημο-

σίου δικαίου με την επωνυμία 

«Société Wallonne des Aéro-

ports» (SOWAER), που της ανήκει 

100%, σχεδιάζει να δημιουργήσει 

ένα καθεστώς ενίσχυσης για εται-

ρείες που διαχειρίζονται τα αε-

ροδρόμια της Βαλλωνίας (αερο-

δρόμιο Charleroi και αεροδρόμιο 

της Λιέγης), προκειμένου να δια-

τηρήσουν την ταμειακή τους    

ρευστότητα κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας του κορωνοϊού. 

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη 

μορφή αναστολής της τιμολόγη-

σης των τελών που οφείλουν οι εν 

λόγω εταιρείες στη SOWAER για 

το έτος 2020. Ωστόσο, η SOWAER 

θα επιβάλλει τόκους για το ποσό 

πλέον των τελών των οποίων η 

τιμολόγηση θα ανασταλεί Αυτή η 

μορφή ενίσχυσης ισοδυναμεί με 

την παροχή από τη SOWAER επι-

δοτούμενων δανείων σε φορείς 

εκμετάλλευσης αεροδρομίων της 

Βαλλωνίας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανα-

βολή πληρωμής μπορεί να χορη-

γηθεί μόνο μέχρι το τέλος του τρέ-

χοντος έτους και η διάρκειά της 

δεν θα υπερβαίνει τα έξι έτη.   

Επιπλέον, η αναβολή πληρωμής 

συνεπάγεται ελάχιστη αμοιβή για 

το κράτος από τους δικαιούχους 

που θα καταβάλλεται με τη μορ-

φή καταβολής τόκων. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε 

ότι το επίμαχο καθεστώς είναι 

απαραίτητο, κατάλληλο και ανα-

λογικό και το ενέκρινε σύμφωνα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_624
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_624
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_624
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_645
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_645
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_645
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Έγκριση βελγικού καθεστώτος για έργα Ε&Α κατά του κορωνοϊού – SA.57057 

πολέμηση του κορωνοϊού. 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.57057 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_735 

Βέλγιο – καθεστώς ενισχύσεων 

για έργα Ε&Α για την αντιμετώπι-

ση του κορωνοϊού – ΜΜΕ και με-

γάλες επιχειρήσεις – Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 λόγω κορωνοϊού 

Το Βέλγιο κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα εθνικό μέτρο χρηματο-

δότησης, ύψους 4 εκατομμυρίων 

ευρώ, για τη στήριξη έργων Ε&Α 

για την αντιμετώπιση του κορω-

νοϊού στην περιφέρεια των Βρυ-

ξελλών. Η δημόσια στήριξη θα 

λάβει τη μορφή άμεσων επιχορη-

γήσεων και θα αφορά τις μικρές, 

μεσαίες και μεγάλες επιχειρή- 

σεις από όλους τους τομείς που 

ασκούν τέτοιες δραστηριότητες 

στη μητροπολιτική περιοχή των 

Βρυξελλών. Στόχος του μέτρου 

είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

καινοτόμων λύσεων για την παν-

δημία του κορωνοϊού, όπως εμβό-

λια, φάρμακα και θεραπείες, ια-

τρικές συσκευές, νοσοκομειακά 

και ιατρικά προϊόντα και εξοπλι-

σμό, συμπεριλαμβανομένων ανα-

πνευστικών, προστατευτικών εν-

δυμάτων, διαγνωστικών εργαλεί-

ων και απολυμαντικών. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το βελ-

γικό μέτρο συνιστά ένα καθεστώς 

ενισχύσεων που θα συμβάλλει 

στην επίτευξη ενός στόχου κοινού 

ενδιαφέροντος και είναι κατάλλη-

λο και απαραίτητο για την κατα-

Έγκριση βουλγαρικού καθεστώτος στήριξης της εργασίας λόγω του κορωνοϊού 

– SA.56905 

χρονικό διάστημα. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο 

μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλλη-

λο και αναλογικό και το ενέκρινε 

σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

για τη στήριξη της οικονομίας λό-

γω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56905 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_661 

Βουλγαρία – καθεστώς επιδότη-

σης μισθών – Προσωρινό Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω 

κορωνοϊού 

Η Βουλγαρία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ένα καθεστώς επιδότη-

σης μισθού που επιτρέπει στις 

βουλγαρικές αρχές να χρηματο-

δοτήσουν το 60% των μισθολογι-

κών δαπανών (συμπεριλαμβανο-

μένων των εργοδοτικών εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης) των επι-

χειρήσεων, προκειμένου να μην   

αναγκασθούν λόγω του κορω-

νοϊού να απολύσουν το προσωπι-

κό τους. Το μέτρο περιορίζεται σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται στους τομείς που πλήττο-

νται περισσότερο από την τρέχου-

σα κατάσταση και, συγκεκριμένα, 

όσες δραστηριοποιούνται στο λια-

νικό εμπόριο, τον τουρισμό, τις 

μεταφορές επιβατών, τον πολιτι-

σμό, τον αθλητισμό, την ψυχαγω-

γία και αλλού. 

Βάσει του εν λόγω καθεστώτος, η 

μηνιαία επιδότηση μισθού ανέρχε-

ται στο 60% του μηνιαίου ακαθά-

ριστου μισθού (συμπεριλαμβα-

νομένων των εργοδοτικών εισφο-

ρών κοινωνικής ασφάλισης) του 

προσωπικού των επιλέξιμων επι-

χειρήσεων, όπως ο μισθός αυτός 

και οι αναλογούσες εισφορές κοι-

νωνικής ασφάλισης του εργοδότη 

ίσχυαν κατά τον Ιανουάριο του 

2020. Οι επιδοτήσεις χορηγούνται 

υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι θα 

διατηρήσουν το προσωπικό τους 

κατά την περίοδο που λαμβάνουν 

την επιδότηση, αλλά και μετά το 

τέλος αυτής τουλάχιστον για ίσο 

Έγκριση γαλλικών μέτρων στήριξης της οικονομίας λόγω του κορωνοϊού – 

SA.56709  

Επιτροπή τρία διαφορετικά κα-

θεστώτα χρηματοδότησης: 

–  Δύο καθεστώτα που επιτρέ-

πουν στη γαλλική κρατική τράπε-

Γαλλία – καθεστώς χορήγησης 

εγγυήσεων για επιχειρηματικά δά-

νεια – Προσωρινό Πλαίσιο κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 λόγω κορω-

νοϊού 

Στο πλαίσιο στήριξης της οικονο-

μίας από τις αρνητικές επιπτώσεις 

της πανδημίας που έχει προκλη-

θεί, η Γαλλία κοινοποίησε στην 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_735
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_735
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_735
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_661
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τικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56709 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_503 

ζα επενδύσεων Bpifrance να πα-

ρέχει κρατικές εγγυήσεις για επι-

χειρηματικά δάνεια και πιστώσεις 

για επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 

5.000 εργαζομένους και πλήττο-

νται από τις οικονομικές επιπτώ-

σεις της πανδημίας του COVID-19. 

–  Ένα καθεστώς παροχής κρα-

τικών εγγυήσεων σε τράπεζες για 

χαρτοφυλάκια νέων δανείων για 

όλους τους τύπους εταιριών. Πρό-

κειται για ένα μέτρο που θα επι-

τρέψει στις τράπεζες να παρέχουν 

γρήγορα ρευστότητα σε οποιαδή-

ποτε εταιρία έχει ανάγκη. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα γαλ-

λικά μέτρα καλύπτουν εγγυήσεις 

για δάνεια περιορισμένης διάρ-

κειας και μεγέθους, τα οποία πε-

ριλαμβάνουν, επίσης, ελάχιστες 

προμήθειες και διασφαλίσεις. 

Ακόμη, ο κίνδυνος που αναλαμβά-

νει το κράτος περιορίζεται στο 

90% κατ’ ανώτατο όριο. Ο όρος 

αυτός εξασφαλίζει ότι η στήριξη 

είναι άμεσα διαθέσιμη υπό ευνοϊ-

κές συνθήκες, αλλά περιορίζεται 

μόνο σε όσους έχουν πραγματική 

ανάγκη στην παρούσα συγκυρία. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι 

τα μέτρα είναι αναγκαία, κατάλλη-

λα και αναλογικά για την αντιμε-

τώπιση της σοβαρής διαταραχής 

που υφίσταται η γαλλική οικονομί-

α από την πανδημία και, συνεπώς, 

ενέκρινε τα επίμαχα μέτρα, σύμ-

φωνα με Προσωρινό Πλαίσιο κρα-

Έγκριση γαλλικού καθεστώτος αναβολής πληρωμής αεροναυτιλιακών τελών λό-

γω του κορωνοϊού – SA.56765 

το επίμαχο γαλλικό καθεστώς 

σύμφωνα με το  άρθρο 107 παρ. 

2β ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι αυτό θα 

συμβάλλει στην άμβλυνση των 

αρνητικών συνεπειών του κορω-

νοϊού στον τομέα των αεροπορι-

κών μεταφορών στη Γαλλία, χωρίς 

να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56765 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_514 

Γαλλία – καθεστώς αναβολής πλη-

ρωμής αεροναυτιλιακών τελών 

λόγω κορωνοϊού – αεροπορικές 

εταιρίες – άρθρο 107 παρ. 2β 

ΣΛΕΕ 

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς αναβολής πλη-

ρωμής ορισμένων αεροναυτιλια-

κών τελών (τέλος πολιτικής αερο-

πορίας και τέλος αλληλεγγύης επί 

των αεροπορικών εισιτηρίων), 

προκειμένου να αντισταθμίσει τις 

ζημίες που υπέστησαν οι αεροπο-

ρικές εταιρίες λόγω της έξαρσης 

της νόσου COVID-19. Το ποσό των 

σχετικών τελών βασίζεται στον 

αριθμό των επιβατών που μεταφέ-

ρονται ή των πτήσεων που αναχω-

ρούν από κάποιο γαλλικό αερο-

δρόμιο. Δικαιούχοι του μέτρου 

είναι αεροπορικές εταιρίες που 

διαθέτουν άδεια λειτουργίας στη 

Γαλλία.  

Ειδικότερα, το επίμαχο μέτρο  

απαλλάσσει προσωρινά τις υπό-

χρεες επιχειρήσεις από την κατα-

βολή ορισμένων μηνιαίως κατα-

βαλλόμενων αεροναυτιλιακών φό-

ρων που αντιστοιχούν στους μή-

νες Μάρτιο 2020 έως και Δεκέμ-

βριο 2020. Βάσει του επίμαχου 

καθεστώτος, η πληρωμή αυτών 

των τελών αναβάλλεται έως την 

1η Ιανουαρίου 2021. Μετά από 

την εν λόγω ημερομηνία τα τέλη 

αυτά θα πρέπει να καταβληθούν 

εντός περιόδου 24 μηνών (δηλα-

δή έως την 31 Δεκεμβρίου 2022). 

Στόχος του μέτρου είναι να δια-

σφαλίσει τις ταμειακές ροές των 

αεροπορικών εταιριών. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το προ-

αναφερόμενο γαλλικό καθεστώς 

ενισχύσεων θα αντισταθμίσει τις 

ζημίες που συνδέονται άμεσα με 

το ξέσπασμα της πανδημίας, συμ-

βάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση 

των οικονομικών ζημιών που προ-

κλήθηκαν από τον κορωνοϊό στον 

τομέα των αεροπορικών μεταφο-

ρών στη Γαλλία. Περαιτέρω, δια-

πίστωσε ότι το μέτρο είναι αναλο-

γικό, καθώς η προβλεπόμενη απο-

ζημίωση περιορίζεται στο ελάχι-

στο αναγκαίο ποσό για την αποκα-

τάσταση της προκληθείσας ζημίας 

και η Γαλλία θα εγκαθιδρύσει 

έναν μηχανισμό για την αποτροπή 

φαινομένων υπεραποζημίωσης. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_503
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_503
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_503
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_514
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_514
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Έγκριση γαλλικού «Ταμείου Αλληλεγγύης» για ΜΜΕ λόγω του κορωνοϊού – 

SA.56823 & SA.57010 

ρους των δικαιούχων παρατείνε-

ται έως τις 30 Απριλίου 2020 (για 

κάλυψη ζημιών κατά τον μήνα 

Μάρτιο) και έως τις 31 Μαΐου 

2020 (για κάλυψη ζημιών κατά 

τον μήνα Απρίλιο). 

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση, 

ο αρχικός προϋπολογισμός καθο-

ρίζεται στα 1,7 δισεκατομμύρια 

ευρώ για τον Μάρτιο 2020 και 

στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ για 

τον Απρίλιο 2020. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο που κοινοποίησε η Γαλλία, 

όπως αυτό τροποποιήθηκε, θα 

συμβάλει στη διαχείριση των οικο-

νομικών επιπτώσεων της πανδημί-

ας στη Γαλλία και είναι αναγκαίο, 

κατάλληλο και αναλογικό. Συνε-

πώς, η Επιτροπή ενέκρινε το Τα-

μείο Αλληλεγγύης που θέσπισε η 

Γαλλία, σύμφωνα με το Προσωρι-

νό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

56823 & SA.57010 στο Μητρώο 

Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότο-

πο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν τυχόν ζητήματα 

περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_556 

Γαλλία – δημιουργία Ταμείου Αλλη-

λεγγύης για ΜΜΕ – χορήγηση 

άμεσων επιδοτήσεων – Προσωρι-

νό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 λόγω κορωνοϊού 

Οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να 

συστήσουν ένα «Ταμείο Αλληλεγ-

γύης» για τη στήριξη των ΜΜΕ και 

των αυτοαπασχολούμενων που 

έχουν κάνει έναρξη της οικονομι-

κής τους δραστηριότητας πριν 

από την 1η Φεβρουαρίου 2020 

και οι οποίες πλήττονται από το 

την έξαρση της νόσου COVID-19.  

Σύμφωνα με το αρχικό μέτρο που 

κοινοποίησε η Γαλλία στην Επιτρο-

πή, το Ταμείο θα έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 1,2 δισεκατομμύ-

ρια ευρώ και οι ενισχύσεις θα 

χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων 

επιδοτήσεων σε δύο περιπτώσεις: 

α) για τη στήριξη εταιρειών που 

υπέστησαν άμεσα απώλεια εισο-

δήματος μεταξύ της 1ης Μαρτίου 

και της 31ης Μαρτίου 2020 λόγω 

του κατ’ οίκον περιορισμού του 

γενικού  πληθυσμού της χώρας με 

σκοπό τον περιορισμό της διάδο-

σης του ιού COVID-19 και β) για τη 

στήριξη ορισμένων από αυτές τις 

επιχειρήσεις στο μέλλον, εάν απο-

δειχθεί επικείμενος κίνδυνος πτώ-

χευσής τους. Δικαιούχοι των επι-

δοτήσεων είναι εταιρίες με μέγι-

στο αριθμό εργαζομένων δέκα 

άτομα και ετήσιο κύκλο εργασιών 

που δεν υπερβαίνει το 1 εκατομ-

μύριο ευρώ ή που ο μηνιαίος κύ-

κλος εργασιών τους μειώθηκε, τον 

Μάρτιο του 2020, κατά 70% σε 

σχέση με τον κύκλο εργασιών  

τους κατά την ίδια περίοδο πέρυσι 

και των οποίων η λειτουργία ανε-

στάλη με διοικητική απόφαση 

λόγω της επιδημίας, και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβά-

λει αίτηση παύσης πληρωμών έως 

την 1η Μαρτίου 2020. Οι επιχει-

ρήσεις είχαν, αρχικά, προθεσμία 

έως τις 4 Απριλίου 2020, για να 

υποβάλουν αίτημα για την πρώτη 

περίπτωση και έως τις 31 Μαΐου 

2020 για τη δεύτερη. 

Στη συνέχεια, η Γαλλία αποφάσισε 

να τροποποιήσει το ανωτέρω μέ-

τρο, προκειμένου να συμπεριλά-

βει στους δικαιούχους τόσο τις 

επιχειρήσεις που πλήττονται οικο-

νομικά από τον κορωνοϊό και κα-

τά τον μήνα Απρίλιο όσο και τις 

επιχειρήσεις που μπορεί να αντι-

μετωπίζουν οικονομικές δυσκο-

λίες από την 1η Ιανουαρίου 2020, 

αλλά δεν βρίσκονταν σε δικαστι-

κή εκκαθάριση την 1η Μαρτίου 

2020.  

Συνεπώς,  βάσει του τροποποιημέ-

νου μέτρου, οι επιδοτήσεις θα 

χορηγούνται από το Ταμείο Αλλη-

λεγγύης: α) στις επιχειρήσεις που 

υπέστησαν απώλεια εισοδήματος 

μεταξύ της 1ης και της 31ης 

Μαρτίου 2020 ή / και μεταξύ της 

1ης και της 30ής Απριλίου 2020 

λόγω των μέτρων περιορισμού του 

πληθυσμού που υιοθετήθηκαν για 

τον περιορισμό της εξάπλωσης 

του COVID-19 και β) στις επιχειρή-

σεις που αντιμετωπίζουν στο εξής 

κίνδυνο επικείμενης πτώχευσης. 

Συνακόλουθα, και η προθεσμία 

για την υποβολή αιτήσεων εκ μέ-

Έγκριση γερμανικών μέτρων στήριξης της οικονομίας λόγω του κορωνοϊού – 

SA.56714  

επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. 

Τα επιλέξιμα δάνεια θα έχουν δι-

άρκεια έως 5 έτη και μπορούν να 

φθάσουν το 1 δισ. ευρώ ανά εται-

ρία, ανάλογα με τις ανάγκες ρευ-

στότητας της δικαιούχου. 

2. Ένα καθεστώς χορήγησης 

Γερμανία – καθεστώς χορήγησης 

δανείων – Προσωρινό Πλαίσιο 

κρατικών ενισχύσεων 2020 λόγω 

κορωνοϊού 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή δύο χωριστά μέτρα στήρι-

ξης βάσει του Προσωρινού Πλαισί-

ου, τα οποία θα υλοποιηθούν μέ-

σω της γερμανικής κρατικής τρά-

πεζας ανάπτυξης Kreditanstalt für 

Wiederaufbau («KfW»): 

1. Ένα καθεστώς χορήγησης 

δανείων που καλύπτει έως και το 

90% του κινδύνου δανείων για 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_556
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νεια θα χορηγηθούν στις εταιρίες 

που έχουν πραγματική ανάγκη 

ρευστότητας. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56714 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_504 

δανείων στο οποίο η KfW συμμε-

τέχει μαζί με άλλες ιδιωτικές τρά-

πεζες ως κοινοπραξία για την πα-

ροχή μεγαλύτερων δανείων. Στο 

πλαίσιο του καθεστώτος αυτού, ο 

κίνδυνος που αναλαμβάνει το 

κράτος μπορεί να καλύψει μέχρι 

και το 80% κάθε δανείου, αλλά 

υπό τον όρο ότι το ποσό αυτό του 

δανείου δεν υπερβαίνει το 50% 

του συνολικού χρέους μιας εται-

ρείας. 

Τα μέτρα θα επιτρέψουν στην 

KfW, και σε στενή συνεργασία με 

τις ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες, 

να παράσχει ρευστότητα, με τη 

μορφή επιδοτούμενων δανείων σε 

εταιρίες που επλήγησαν από την 

πανδημία COVID-19. 

Η Επιτροπή ενέκρινε τα γερμανικά 

μέτρα σύμφωνα με τους όρους 

που καθορίζονται στο Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας στο πλαίσιο της έξαρσης της 

νόσου COVID-19, καθώς διαπίστω-

σε ότι: α) το ποσό του δανείου ανά 

επιχείρηση συνδέεται με την κάλυ-

ψη των αναγκών ρευστότητάς της 

στο εγγύς μέλλον, β) τα δάνεια θα 

χορηγηθούν μόνο μέχρι το τέλος 

του τρέχοντος έτους και θα έχουν 

μέγιστη διάρκεια έξι ετών. Επι-

πλέον, στις συμφωνίες με τις εμ-

πορικές τράπεζες, η KfW θα δια-

σφαλίσει ότι τα επιδοτούμενα δά-

Έγκριση γερμανικού καθεστώτος εγγυήσεων λόγω του κορωνοϊού – SA.56787  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56787 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_517 

Γερμανία – καθεστώς χορήγησης 

εγγυήσεων για δάνεια – Προσωρι-

νό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 λόγω κορωνοϊού 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα πρόσθετο μέτρο χορή-

γησης εγγυήσεων δανείων με ευ-

νοϊκούς όρους, προκειμένου να 

βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κα-

λύψουν άμεσα κεφάλαια κίνησης 

και επενδυτικές ανάγκες. Το μέ-

τρο θα υλοποιηθεί μέσω των γερ-

μανικών ομοσπονδιακών και περι-

φερειακών αρχών, καθώς και των 

αναπτυξιακών τραπεζών. 

Η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο 

γερμανικό, καθώς διαπίστωσε ότι 

αυτό ευθυγραμμίζεται με τους 

όρους που καθορίζονται στο Προ-

σωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύ-

σεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρ-

σης της νόσου COVID-19. Ειδικότε-

ρα, (i) το ποσό της εγγύησης που 

θα χορηγηθεί ανά εταιρία συνδέε-

ται με την κάλυψη των αναγκών 

της σε ρευστότητα για το άμεσο 

μέλλον, (ii) οι εγγυήσεις θα παρα-

σχεθούν μόνο μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος έτους, (iii) οι εγγυήσεις 

θα έχουν μέγιστη διάρκεια έξι 

ετών και iv) οι εταιρίες θα κατα-

βάλλουν προμήθειες εγγυήσεων, 

όπως προβλέπεται στο Προσωρινό 

Πλαίσιο. 

Έγκριση γερμανικού πλαισίου για μικρά ποσά ενίσχυσης λόγω του κορωνοϊού – 

SA.56790 

γικών πλεονεκτημάτων ή πλεονε-

κτημάτων πληρωμής. Ειδικά για 

τις επιχειρήσεις που δραστηριο-

ποιούνται στον τομέα της αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας, το 

ποσό των ενισχύσεων θα ανέρχε-

ται για τις επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στον τομέα της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργει-

ας στα 120.000 ευρώ ανά επιχεί-

Γερμανία – καθεστώς στήριξης 

των μη προβληματικών επιχειρή-

σεων – Προσωρινό Πλαίσιο κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 λόγω κορω-

νοϊού 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς στήριξης των 

μη προβληματικών επιχειρήσεων 

οι οποίες επλήγησαν από τον κο-

ρωνοϊό με τον τίτλο «Ομοσπονδια-

κό Πλαίσιο για μικρά ποσά ενίσχυ-

σης 2020» (“Bundesregelung 

Kleinbeihilfen 2020”). Οι ενισχύ-

σεις, που θα δοθούν βάσει του 

καθεστώτος αυτού, θα ανέρχονται 

μέχρι του ποσού των 800.000 

ευρώ ανά επιχείρηση με τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρε-

πτέων προκαταβολών και φορολο-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_517
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_517
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_517
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Έγκριση γερμανικού καθεστώτος για έργα Ε&Α κατά του κορωνοϊού – 

SA.57100 

χορήγησης της ενίσχυσης. 

Βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή 

έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο συνι-

στά συμβατό καθεστώς ενισχύ-

σεων 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.57100 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_774 

Γερμανία – καθεστώς ενισχύσεων 

για έργα Ε&Α για την αντιμετώπι-

ση του κορωνοϊού – Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 λόγω κορωνοϊού 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς-πλαίσιο χρη-

ματοδότησης για: (i) δραστηριότη-

τες Ε&Α σχετικά με την αντιμετώ-

πιση του κορωνοϊού, (ii) επενδύ-

σεις σε δοκιμές και αναβάθμιση 

υποδομών που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊό-

ντων κατά του κορωνοϊού και (iii) 

επενδύσεις σε εγκαταστάσεις πα-

ραγωγής φαρμακευτικών προϊό-

ντων που απαιτούνται για την αντι-

μετώπιση της πανδημίας. 

Το πλαίσιο αυτό στοχεύει στην 

ενίσχυση και επιτάχυνση τόσο της 

ανάπτυξης όσο και της παραγω-

γής προϊόντων που σχετίζονται 

άμεσα με την εμφάνιση του κορω-

νοϊού. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις 

επωφελούνται από ένα μπόνους 

15% για δραστηριότητες βιομηχα-

νικής έρευνας και πειραματικής 

ανάπτυξης που υποστηρίζονται 

από περισσότερα του ενός κράτη 

μέλη ή που πραγματοποιούνται  

σε διασυνοριακή συνεργασία με 

ερευνητικούς οργανισμούς ή άλ-

λες επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η χρη-

ματοδότηση θα καλύψει σημαντι-

κό μερίδιο των επενδυτικών δαπα-

νών που είναι απαραίτητες για την 

ανάπτυξη και τη δοκιμή καινοτό-

μων προϊόντων και διαδικασιών, 

καθώς και το κόστος κατασκευής 

νέων εγκαταστάσεων παραγωγής. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του καθε-

στώτος, τα επενδυτικά σχέδια θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 

έξι μηνών από την ημερομηνία 

Έγκριση δανικών μέτρων για αποζημιώσεις λόγω του κορωνοϊού – SA.56685 

ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, ανε-

ξαρτήτως του συνολικού αριθμού 

τους. Στο πλαίσιο του εν λόγω κα-

θεστώτος, οι διοργανώτριες εται-

ρίες δικαιούνται να λάβουν αποζη-

μίωση από το δανικό κράτος για 

Δανία – καθεστώς αποζημιώσεων 

– διοργανωτές εκδηλώσεων που 

ακυρώθηκαν λόγω κορωνοϊού– 

άρθρο 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ 

Η Δανία αποφάσισε να χορηγήσει 

αποζημιώσεις, ύψους 91 εκατ. 

DKK (12 εκατ. ευρώ), στους διορ-

γανωτές εκδηλώσεων οι οποίες 

ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν  

αναγκαστικά λόγω του κορωνοϊού 

και στις οποίες αναμένονταν να 

συμμετάσχουν είτε περισσότερα 

από 1.000 άτομα είτε άτομα που 

νό 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.56790 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_524 

ρηση και για τις επιχειρήσεις του 

τομέα της πρωτογενούς παραγω-

γής γεωργικών προϊόντων στα 

100.000 ευρώ ανά εταιρία. Πε-

ραιτέρω, προβλέπεται ότι, όταν η 

ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της μεταποίησης και εμπο-

ρίας γεωργικών προϊόντων, θα 

πρέπει να μην μεταβιβάζεται εν 

μέρει ή εξ ολοκλήρου στους πρω-

τογενείς παραγωγούς και να μην 

καθορίζεται με βάση την τιμή ή 

την ποσότητα των προϊόντων που 

αγοράστηκαν από πρωτογενείς 

παραγωγούς. Όταν δε μια επιχεί-

ρηση δραστηριοποιείται ταυτό-

χρονα σε διαφορετικούς τομείς, 

στους οποίους ισχύουν διαφορετι-

κά ανώτατα ποσά, οι αρμόδιες 

αρχές με τη χρήση κατάλληλων 

εργαλείων, όπως ο διαχωρισμός 

των λογαριασμών, θα διασφαλί-

ζουν ότι για κάθε μία από αυτές 

τις δραστηριότητες τηρείται το 

σχετικό ανώτατο όριο και ότι δεν 

γίνεται υπέρβαση του ανώτατου 

συνολικού ποσού που μπορεί να 

λάβει μια επιχείρηση. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το προανα-

φερόμενο μέτρο είναι αναγκαίο, 

κατάλληλο και αναλογικό και το 

ενέκρινε σύμφωνα με το Προσωρι-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_774
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_774
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_774
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_524
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πή ενέκρινε το δανικό καθεστώς   

εντός 24 ωρών από την παραλα-

βή της κοινοποίησης.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56685 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_454 

τις ζημίες που υπέστησαν από την 

ακύρωση ή την αναβολή των προ-

γραμματισθεισών εκδηλώσεων. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δα-

νικό καθεστώς ενισχύσεων αφορά 

ζημίες που συνδέονται άμεσα με 

την πανδημία COVID-19 στη Δα-

νία. Περαιτέρω, έκρινε ότι το μέ-

τρο είναι αναλογικό, δεδομένου 

ότι η προβλεπόμενη αποζημίωση 

δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι 

αναγκαίο για την αποκατάσταση 

της ζημίας, ενώ θα συμβάλει στην 

άμβλυνση των αρνητικών συνεπει-

ών που επέφερε η πανδημία στις 

δανικές επιχειρήσεις, χωρίς να 

στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 

ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, η Επι-

τροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο 

σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 

2β ΣΛΕΕ. 

Σημειωτέον ότι το εν λόγω καθε-

στώς κρίθηκε συμβατό με απευ-

θείας επίκληση του άρθρου 107 

παρ. 2β ΣΛΕΕ, καθώς ήταν το 

πρώτο μέτρο κρατικής ενίσχυσης 

που κοινοποιήθηκε από ένα κρά-

τος μέλος στην Επιτροπή σε σχέση 

με την αντιμετώπιση των οικονομι-

κών συνεπειών από την έξαρση 

της νόσου COVID-19 και κατά την 

ημερομηνία εκείνη δεν είχε θε-

σπιστεί ακόμη το Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

για τη στήριξη της οικονομίας  

λόγω του κορωνοϊού. Η Επιτρο-  

Έγκριση δανικού μέτρου αποζημίωσης των αυτοαπασχολούμενων λόγω του κο-

ρωνοϊού – SA.56791   

ξε στο συμπέρασμα ότι το επίμα-

χο καθεστώς είναι σύμφωνο με 

τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατι-

κές ενισχύσεις, και ιδίως με το 

άρθρο 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, επειδή 

θα συμβάλλει στην άμβλυνση των 

αρνητικών συνεπειών της πανδη-

μίας σε σχέση με τις δανικές επι-

χειρήσεις, χωρίς να προκαλείται 

αδικαιολόγητη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56791 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_515 

Δανία – καθεστώς αποζημιώσεων 

λόγω κορωνοϊού – αυτοαπασχο-

λούμενοι – άρθρο 107 παρ. 2β 

ΣΛΕΕ 

Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή εθνικό μέτρο για τη χορήγηση 

χρηματοδότησης, ύψους 10 δισ. 

DKK (περίπου 1,3 δισ. ευρώ) για 

την αποζημίωση των αυτοαπασχο-

λούμενων, οι δραστηριότητες των 

οποίων επηρεάζονται αρνητικά 

από την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19. 

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, το 

οποίο θα διαρκέσει έως τις 9 Ιου-

νίου 2020, οι αυτοαπασχολούμε-

νοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο 

σχετικό δανικό μητρώο, θα δικαι-

ούνται να αποζημιωθούν εν μέρει 

για τις απώλειες κύκλου εργασιών 

που υπέστησαν εξαιτίας της παν-

δημίας κορωνοϊού. Η αποζημίωση 

θα λάβει τη μορφή επιχορηγή-

σεων και θα καλύψει το 75% της 

αναμενόμενης απώλειας κύκλου 

εργασιών για περίοδο τριών μη-

νών, υπολογιζόμενη με βάση τον 

μέσο μηνιαίο κύκλο εργασιών κα-

τά το 2019. Η μέγιστη αποζημίω-

ση θα είναι 23.000 DKK (3.000 

ευρώ) ανά μήνα και ανά άτομο. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το δα-

νικό καθεστώς ενισχύσεων θα 

αντισταθμίσει την οικονομική ζη-

μία που προκλήθηκε άμεσα από 

τον κορωνοϊό στη Δανία. Ακόμη, η 

Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο είναι 

αναλογικό, δεδομένου ότι η προ-

βλεπόμενη αποζημίωση δεν υπερ-

βαίνει το ποσό που είναι αναγκαίο 

για την αποκατάσταση της ζημίας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέλη-

Έγκριση δανείου για το Ταμείο Ταξιδιωτικών Εγγυήσεων της Δανίας λόγω του 

κορωνοϊού – SA.56856 

ματοδοτούμενη από όλες τις εται-

ρίες παροχής ταξιδιωτικών πακέ-

των στη Δανία, και το οποίο παρέ-

χει επιστροφή χρημάτων σε κατα-

ναλωτές των οποίων το ταξιδιωτι-

κό πακέτο ακυρώθηκε. Ειδικότε-

Δανία – ενίσχυση με τη μορφή 

κρατικού δανείου – Ταμείο Ταξι-

διωτικών Εγγυήσεων – ταξιδιωτι-

κοί πράκτορες – Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

λόγω κορωνοϊού 

Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα μέτρο ενίσχυσης με τη 

μορφή κρατικού δανείου για τη 

στήριξη του Ταμείου Ταξιδιωτικών 

Εγγυήσεων, το οποίο αποτελεί 

ιδιωτική επιχείρηση, πλήρως χρη-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_454
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_454
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_454
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_515
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_515
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_515
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σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού, κα-

θώς έκρινε ότι πρόκειται για ένα 

μέτρο κατάλληλο, αναγκαίο και 

αναλογικό που θα συμβάλει στη 

διαχείριση των οικονομικών επι-

πτώσεων της πανδημίας του κο-

ρωνοϊού στον τουριστικό τομέα 

στη Δανία.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56856 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_576 

ρα, το μέτρο καλύπτει ταξιδιωτικά 

πακέτα που ακυρώθηκαν λόγω 

των εξαιρετικών περιστάσεων που 

προκλήθηκαν από το ξέσπασμα 

του κορωνοϊού και τους επακό-

λουθους περιορισμούς ταξιδιών 

που επέβαλε η δανική κυβέρνηση.  

Το δάνειο ευνοεί έμμεσα τους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες και στο-

χεύει (i) να διασφαλίσει την επαρ-

κή ρευστότητα των επιχειρήσεων 

ταξιδιωτικών πρακτόρων για την 

αντιμετώπιση των ζημιών που προ-

κλήθηκαν στη σχετική αγορά, (ii) 

στη συνέχιση της οικονομικής  

τους δραστηριότητας κατά τη δι-

άρκεια, αλλά και μετά το ξέσπα-

σμα της πανδημίας και (iii) στον 

ταχύτερο δυνατό διακανονισμό 

σχετικών επιστροφών χρημάτων 

σε ταξιδιώτες. Το μέτρο έχει συνο-

λικό προϋπολογισμό 1,5 δισ. DKK 

(περίπου 200 εκατ. ευρώ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: α) το 

ποσό του δανείου έχει σχεδιαστεί 

για να καλύψει τις ανάγκες ρευ-

στότητας του Ταμείου για το 

άμεσο μέλλον, β) η σύμβαση δα-

νείου θα υπογραφεί έως το τέλος 

του τρέχοντος έτους και η διάρ-

κεια του δανείου θα είναι 6 έτη, γ) 

η Δανία θα διασφαλίσει ότι το 

δάνειο προς το Ταμείο θα δοθεί εξ 

ολοκλήρου για την αποζημίωση 

ακυρωμένων συμβολαίων ταξιδιω-

τικών πακέτων λόγω του κορω-

νοϊού. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 

το επίμαχο μέτρο σύμφωνα με το 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

Έγκριση καθεστώτος-πλαισίου του ΗΒ λόγω του κορωνοϊού – SA.56841 

στις εταιρίες που χρειάζονται τη 

στήριξη. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα 

διασφαλίσει, ακόμη, ότι οι ενισχύ-

σεις θα χορηγούνται μόνον σε 

επιχειρήσεις που δεν αντιμετώπι-

ζαν οικονομικές δυσκολίες στις 31 

Δεκεμβρίου 2019 και μόνο μέχρι 

το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Τέλος, η Επιτροπή έκρινε ότι το 

μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλλη-

λο και αναλογικό για την αντιμετώ-

πιση σοβαρής διαταραχής στην 

οικονομία του Ηνωμένου Βασι-

λείου που προκαλείται από την 

πανδημία. Ως εκ τούτου, η Επιτρο-

πή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο 

σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

για τη στήριξη της οικονομίας λό-

γω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56841 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_603 

Ηνωμένο Βασίλειο – καθεστώς-

πλαίσιο για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού – Προσωρι-

νό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 λόγω κορωνοϊού 

Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε 

στην Επιτροπή ένα καθεστώς-

πλαίσιο για τη χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων σε ολόκληρο το Ηνω-

μένο Βασίλειο, συνολικού προϋπο-

λογισμού 50 δισεκατομμυρίων 

λιρών.  Οι σχεδιαζόμενες ενισχύ-

σεις περιλαμβάνουν: 

α) Άμεσες επιχορηγήσεις, εισφο-

ρές ιδίων κεφαλαίων, επιλεκτικά 

φορολογικά πλεονεκτήματα και 

προκαταβολές. 

β) Κρατικές εγγυήσεις για δάνεια. 

γ) Επιδοτούμενα δημόσια δάνεια 

με ευνοϊκά επιτόκια. 

δ) Χρηματοδότηση για έργα Ε&Α 

σχετικά με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού. 

ε) Χρηματοδότηση για την κατα-

σκευή και αναβάθμιση εγκατα-

στάσεων δοκιμών για την ανάπτυ-

ξη και δοκιμή προϊόντων χρήσι-

μων για την αντιμετώπιση του κο-

ρωνοϊού. 

στ) Χρηματοδότηση για την παρα-

γωγή προϊόντων που σχετίζονται 

με την αντιμετώπιση του κορω-

νοϊού. 

Το μέτρο επιτρέπει τη χορήγηση 

ενίσχυσης από τις αρχές του Ηνω-

μένου Βασιλείου όλων των βαθμί-

δων διοικητικής οργάνωσης του 

κράτους, συμπεριλαμβανομένης 

της κεντρικής κυβέρνησης, των 

αποκεντρωμένων κυβερνήσεων, 

των τοπικών αρχών και άλλων 

φορέων που διαχειρίζονται προ-

γράμματα που περιλαμβάνουν 

κρατικούς πόρους που διοχετεύ-

ονται μέσω των δικών τους προϋ-

πολογισμών. 

Το μέτρο απευθύνεται σε ΜΜΕ 

και μεγάλες εταιρίες που είναι 

εγκατεστημένες σε ολόκληρη την 

επικράτεια του ΗΒ. Οι ενισχύσεις 

χορηγούνται είτε άμεσα είτε μέσω 

πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κα-

θεστώς προβλέπει έναν μηχανι-

σμό που διασφαλίζει ότι, όταν οι 

ενισχύσεις διοχετεύονται μέσω 

εμπορικών τραπεζών, οι τελευ-

ταίες μεταβιβάζουν το πλεονέκτη-

μα του επιδοτούμενου επιτοκίου 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_576
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_576
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_576
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_603
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_603
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_603
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Έγκριση έκτακτων μέτρων του ΗΒ για ΜΜΕ λόγω του κορωνοϊού – SA.56792 & 

SA.56794  

μοποιείται αποκλειστικά και μόνο 

για την κάλυψη των βραχυπρό-

θεσμων και μεσοπρόθεσμων    

αναγκών ρευστότητάς τους. 

Στο πλαίσιο του δεύτερου καθε-

στώτος, θα χορηγηθούν άμεσες 

επιχορηγήσεις οι οποίες δεν θα 

υπερβαίνουν το ποσό των 

800.000 ευρώ (περίπου 734.000 

GBP) ανά εταιρία, όπως προβλέ-

πεται στο Προσωρινό Πλαίσιο. Το 

ποσό της επιχορήγησης ανά εται-

ρία εξαρτάται από τον τομέα στον 

οποίον δραστηριοποιείται κάθε 

εταιρία, όπως προβλέπει επίσης 

το Προσωρινό Πλαίσιο. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε τα επίμαχα μέτρα ενισχύ-

σεων βάσει του Προσωρινού Πλαι-

σίου 2020 για τη στήριξη της   

οικονομίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμού υπόθεσης SA. 

56792 & SA.56794 στο Μητρώο 

Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότο-

πο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν τυχόν ζητήματα 

περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_527 

Ηνωμένο Βασίλειο – καθεστώς 

άμεσων επιχορηγήσεων – καθε-

στώς χορήγησης εγγυήσεων δανεί-

ων – Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών 

ενισχύσεων 2020 λόγω κορωνοϊού 

Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε 

στην Επιτροπή σχέδιο ενός «Κα-

θεστώτος Διακοπής Επιχειρημα-

τικών Δανείων λόγω κορωνοϊ-

ού» (Coronavirus Business Inter-

ruption Loan Scheme - CBILS) το 

οποίο περιλαμβάνει δύο επιμέ-

ρους καθεστώτα χρηματοδότη-

σης:  

Στο πλαίσιο του πρώτου καθεστώ-

τος, θα χορηγηθούν εγγυήσεις 

που θα καλύπτουν το 80% των 

δανειακών διευκολύνσεων για τις 

ΜΜΕ με κύκλο εργασιών μέχρι 45 

εκατ. GBP (περίπου 49 εκατ. ευ-

ρώ), με σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνη-

σης και επενδύσεων. Το καθεστώς 

αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της  

εθνικής τράπεζας British Business 

Bank. 

Στο πλαίσιο του δεύτερου καθε-

στώτος, θα χορηγηθούν άμεσες 

επιχορηγήσεις για τη στήριξη των 

ΜΜΕ που επλήγησαν από την παν-

δημία COVID-19. Ο συνολικός προ-

ϋπολογισμός για το συγκεκριμένο 

καθεστώς ανέρχεται σε 600 εκα-

τομμύρια GBP (περίπου 654 εκα-

τομμύρια ευρώ). Οι δικαιούχοι 

είναι ΜΜΕ που δραστηριοποιού-

νται σε όλους τους τομείς της αγο-

ράς και αντιμετωπίζουν προσωρι-

νές οικονομικές δυσκολίες εξαι-

τίας των οικονομικών επιπτώσεων 

της πανδημίας. 

Τα εν λόγω καθεστώτα θα διαρκέ-

σουν αρχικά έως τις 30 Σεπτεμ-

βρίου 2020, με τη δυνατότητα του 

Ηνωμένου Βασιλείου να τα παρα-

τείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2020. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα σχε-

διαζόμενα από το Ηνωμένο Βασί-

λειο καθεστώτα είναι σύμφωνα με 

τους όρους που καθορίζονται στο 

Προσωρινό Πλαίσιο που υιοθέτη 

σε πρόσφατα η Επιτροπή για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών από 

την πανδημία COVID-19. Ειδικότε-

ρα: 

Όσον αφορά το καθεστώς εγγυή-

σεων, το ποσό εγγύησης δανείου 

ανά εταιρία συνδέεται με τις    

ανάγκες ρευστότητας κάθε εται-

ρίας για το άμεσο μέλλον. Η εγγύ-

ηση θα έχει μέγιστη διάρκεια έξι 

ετών, ενώ περιλαμβάνει προμή-

θεια εγγύησης τουλάχιστον ισάξια 

με εκείνη που ορίζεται στο Προ-

σωρινό Πλαίσιο. Επιπλέον, το κα-

θεστώς περιλαμβάνει διασφαλί-

σεις ότι από την εγγύηση ευνοού-

νται αποτελεσματικά οι δανειο-

λήπτες και ότι ο δανεισμός χρησι-

Έγκριση ιταλικού καθεστώτος για ΜΜΕ λόγω του κορωνοϊού – SA.56690 

ση των θέσεων εργασίας και τη 

συνέχιση των δραστηριοτήτων των 

ΜΜΕ. Το σχεδιαζόμενο καθεστώς 

θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμ-

βρίου 2020, με δυνατότητα παρά-

τασης της εγγύησης για 18 μήνες 

μετά το τέλος της αναστολής πλη-

ρωμής των χρεών. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ιτα-

λικό μέτρο ευθυγραμμίζεται με 

τους όρους που καθορίζονται στο 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων Προσωρινό Πλαίσιο κρα-

Ιταλία – καθεστώς εγγυήσεων για 

αναστολή πληρωμής χρεών –   

ΜΜΕ – Προσωρινό Πλαίσιο κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 λόγω κορω-

νοϊού 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα μέτρο για χορήγησης κρα-

τικής εγγύησης στο πλαίσιο της 

αναστολής πληρωμής των χρεών 

των ΜΜΕ. Αναλυτικότερα, η ανα-

στολή πληρωμής των χρεών προ-

βλέπει την αναστολή των πληρω-

μών των διευκολύνσεων υπερανά-

ληψης, των τραπεζικών προκατα-

βολών, των εξοφλητέων δανείων 

άπαξ κατά τη λήξη τους (bullet 

loans), των υποθηκών και των 

χρηματοδοτικών μισθώσεων. Το 

μέτρο αποσκοπεί στην προσωρινή 

μείωση της οικονομικής επιβάρυ-

νσης των ΜΜΕ που πλήττονται 

σοβαρά από τις οικονομικές επι-

πτώσεις από την έξαρση της νό-

σου COVID-19, εξασφαλίζοντας τη 

ρευστότητά τους, η οποία με τη 

σειρά της εξασφαλίζει τη διατήρη-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_527
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_527
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ση για την παροχή ρευστότητας 

στις ΜΜΕ στο πλαίσιο της αναστο-

λής πληρωμών θα συμβάλει στη 

διαχείριση των οικονομικών επι-

πτώσεων της πανδημίας στην Ιτα-

λία.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56690 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_530 

τικών ενισχύσεων 2020 για τη 

στήριξη της οικονομίας λόγω κο-

ρωνοϊού. Ειδικότερα, η εγγύηση 

καλύπτει ένα σαφώς καθορισμένο 

σύνολο χρηματικών υποχρεώσεων 

και είναι περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας. Επιπροσθέτως, η εγγύ-

ηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

πληρωμής που υπάγονται στο κα-

θεστώς αναστολής πληρωμής και 

ο κίνδυνος που επιβαρύνει το κρά-

τος περιορίζεται στο 33% και, εν 

πάση περιπτώσει, πριν από την 

κατάπτωση της κρατικής εγγύη-

σης, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστω-

τικοί οργανισμοί πρέπει να κατα-

βάλουν οι ίδιοι προσπάθειες ανά-

καμψης. Για να διασφαλιστεί ότι 

το μέτρο ωφελεί μόνο τις ΜΜΕ 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

εξαιτίας της πανδημίας, οι επιλέξι-

μοι δικαιούχοι δεν πρέπει να 

έχουν μη εξυπηρετούμενες υπο-

χρεώσεις πριν από τις 17 Μαρτίου 

2020. Ακόμη, για να ενταχθούν 

στο καθεστώς, πρέπει να αποδεί-

ξουν ότι η επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα έχει υποστεί ζημία 

λόγω των οικονομικών επιπτώ-

σεων της πανδημίας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 

το σχεδιαζόμενο ιταλικό μέτρο, 

σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

για τη στήριξη της οικονομίας λό-

γω κορωνοϊού, καθώς πληρούνται 

όλοι οι σχετικοί όροι και η εγγύη-

Έγκριση ιταλικών μέτρων για ιατρικό εξοπλισμό λόγω του κορωνοϊού – 

SA.56714  

μέτρο σύμφωνα με το Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 για τη στήριξη της οικονο-

μίας λόγω κορωνοϊού, καθώς η 

σχετική χρηματοδότηση δεν θα 

υπερβεί συνολικά τα 800.000 

ευρώ ανά εταιρεία, όπως αυτό 

προβλέπει, και το μέτρο είναι  

αναγκαίο, κατάλληλο και αναλο-

γικό. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56714 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_507 

Ιταλία – καθεστώς χρηματοδότη-

σης για ιατρικό εξοπλισμό – Προ-

σωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύ-

σεων 2020 λόγω κορωνοϊού 

Η Ιταλία υιοθέτησε ένα καθεστώς, 

συνολικού ποσού 50 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, που αποσκοπεί στην 

αύξηση της παραγωγής ιατρικών 

συσκευών (όπως αναπνευστήρες) 

και εξοπλισμού προστασίας (όπως 

μάσκες, στολές, γάντια), δεδομέ-

νης της έλλειψης που υπάρχει 

σήμερα στην ιταλική αγορά εξαι-

τίας της ραγδαίας αύξησης της 

ζήτησης που προκλήθηκε από την 

πανδημία COVID-19. 

Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώ-

τος, θα χρηματοδοτηθούν εταιρί-

ες που: i) θα δημιουργήσουν νέες 

εγκαταστάσεις για την παραγωγή 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

εξοπλισμού ατομικής προστασίας, 

(ii) θα επεκτείνουν την παραγωγή 

τέτοιου είδους εξοπλισμού, (iii) θα 

μετατρέψουν τη γραμμή παραγω-

γής τους προς τον σκοπό αυτόν. 

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα 

διαθέσουν τα προϊόντα τους στις 

ιταλικές αρχές στις τιμές που 

ίσχυαν στην αγορά τον Δεκέμβριο 

του 2019, δηλαδή πριν από την 

εμφάνιση της πανδημίας στην 

Ιταλία. 

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων ή επιστρε-

πτέων προκαταβολών. Οι επι-

στρεπτέες προκαταβολές θα με-

τατραπούν σε άμεσες επιχορηγή-

σεις, εάν οι δικαιούχοι προμηθεύ-

σουν τα μέσα προστασίας και τις 

ιατρικές συσκευές άμεσα και γρή-

γορα στις ιταλικές αρχές.  

Κατόπιν κοινοποίησης, η Επιτροπή 

ενέκρινε το σχεδιαζόμενο ιταλικό 

ρώ), υπέρ ορισμένων επιχειρή-

σεων που έχουν πληγεί από το 

ξέσπασμα του κορωνοϊού. Η ενί-

σχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή 

Κροατία – καθεστώς εγγυήσεων 

για επιχειρηματικά δάνεια – Προ-

σωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύ-

σεων 2020 λόγω κορωνοϊού 

Η Κροατία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς εγγυήσεων 

δανείων, ύψους 6 δισεκατομμυ-

ρίων HRK (περίπου 790 εκατ. ευ-

Έγκριση κροατικού καθεστώτος εγγυήσεων εξαγωγέων λόγω του κορωνοϊού – 

SA.56877 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_530
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_507
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_507
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_507
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σχύσεων 2020 για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56877 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_601 

κρατικών εγγυήσεων για δάνεια 

σε όλες τις εταιρίες, των οποίων οι 

εξαγωγές αντιπροσωπεύουν του-

λάχιστον το 20% των ετήσιων εσό-

δων τους. Οι εγγυήσεις θα διευκο-

λύνουν τη λήψη δανείων από αυ-

τές τις εταιρίες, προκειμένου να  

μπορέσουν να συνεχίσουν τη δρα-

στηριότητά τους.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εγ-

γυήσεις αφορούν επιχειρηματικά 

δάνεια με περιορισμένη διάρκεια 

και μέγεθος και ο κίνδυνος που 

αναλαμβάνει το κράτος περιορίζε-

ται στο 50% κατ’ ανώτατο όριο. 

Το γεγονός αυτό διασφαλίζει ότι η 

στήριξη είναι διαθέσιμη σε ευνοϊ-

κές συνθήκες και περιορίζεται σε 

εκείνους που τη χρειάζονται λόγω 

των εξαιρετικών περιστάσεων που 

προκάλεσε η πανδημία του κορω-

νοϊού. Περαιτέρω, τα μέτρα περι-

λαμβάνουν ελάχιστες προμήθειες 

εγγυήσεων και διασφαλίσεις που 

εξασφαλίζουν ότι η ενίσχυση διο-

χετεύεται αποτελεσματικά από τις 

τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτι-

κά ιδρύματα στους δικαιούχους 

που έχουν ανάγκη. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο μέτρο σύμφωνα με το 

Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενι-

Έγκριση λιθουανικού καθεστώτος επιδότησης εμπορικών ενοικίων λόγω του κο-

ρωνοϊού – SA.57135 

της επιχείρησης ανήκουν, είτε 

μεμονωμένα είτε από κοινού, στο 

κράτος και/ή σε δημοτικές αρχές, 

καθώς και τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο 

μέτρο συνιστά συμβατό καθεστώς 

ενισχύσεων 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.57135 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_790 

Λιθουανία – καθεστώς άμεσων 

επιδοτήσεων για εμπορικά μισθώ-

ματα – Προσωρινό Πλαίσιο κρατι-

κών ενισχύσεων 2020 λόγω κορω-

νοϊού 

Η Λιθουανία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ένα μέτρο μερικής χρη-

ματοδότησης των εμπορικών μι-

σθωμάτων με τη μορφή άμεσων 

επιδοτήσεων. Σκοπός του μέτρου 

είναι να καλύψει μέρος του μι-

σθώματος που καταβάλλουν οι 

επιχειρήσεις που πλήττονται πε-

ρισσότερο από το ξέσπασμα της 

νόσου COVID-19, καθώς η άσκηση 

των δραστηριοτήτων τους απαγο-

ρεύτηκε από τις εθνικές αρχές για 

λόγους διαφύλαξης της δημόσιας 

υγείας. Η χορήγηση των επιδοτή-

σεων προϋποθέτει ότι ο ιδιοκτή-

της έχει μειώσει το μίσθωμα στην 

επιχείρηση τουλάχιστον κατά 30% 

μετά την ημερομηνία κήρυξης της 

απαγόρευσης άσκησης δραστηρι-

οτήτων. Το μέγιστο μηνιαίο ποσό 

της επιδότησης ανέρχεται στο 

50% επί του μισθώματος που 

ίσχυε τον Φεβρουάριο του 2020.  

Οι τελικοί δικαιούχοι του μέτρου 

είναι επιχειρήσεις που έχουν ετή-

σιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει 

τα 50 εκατομμύρια ευρώ το 2019 

ή ετήσιο ισολογισμό στις 31 Δε-

κεμβρίου 2019 που δεν υπερβαί-

νει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Πρό-

κειται κυρίως για επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στις λια-

νικές πωλήσεις, στον ξενοδοχεια-

κό τομέα, στον χώρο της εστία-

σης, στον πολιτιστικό και αθλητικό 

τομέα, καθώς και στον τομέα των 

μεταφορών. Από το εν λόγω μέτρο 

αποκλείονται ρητά ως επιλέξιμοι 

τελικοί δικαιούχοι κρατικές και 

δημοτικές επιχειρήσεις και επιχει-

ρήσεις στις οποίες το 25% ή πε-

ρισσότερο των μετοχών της εται-

ρείας που αντιπροσωπεύουν το 

κεφάλαιο της επιχείρησης ή το 

25% ή περισσότερο των ψήφων 

Έγκριση μαλτέζικου καθεστώτος στήριξης της εργασίας λόγω του κορωνοϊού – 

SA.57076 

σμού 215 εκατομμυρίων ευρώ, 

προκειμένου να αποτραπούν απο-

λύσεις εργαζομένων λόγω του κο-

ρωνοϊού. Το μέτρο αφορά εται-

ρίες όλων των μεγεθών, καθώς 

Μάλτα – καθεστώς χρηματοδότη-

σης αυτοαπασχολούμενων και 

μισθολογικών δαπανών εργοδοτών 

– Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών 

ενισχύσεων 2020 λόγω κορωνοϊού 

Η Μάλτα κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα μέτρο χρηματοδότησης 

των αυτοαπασχολούμενων και 

των μισθολογικών δαπανών εργο-

δοτών, συνολικού προϋπολογι-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_601
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_790
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_790
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_790
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σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

για τη στήριξη της οικονομίας λό-

γω του κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57076 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_747 

και τους αυτοαπασχολούμενους 

που δραστηριοποιούνται σε τομείς 

που επηρεάζονται έντονα από την 

έξαρση της νόσου COVID-19 και 

τα μέτρα περιορισμού που έχουν 

υιοθετηθεί από τις εθνικές αρχές. 

Άμεσοι δικαιούχοι του μέτρου εί-

ναι οι αυτοαπασχολούμενοι πλή-

ρους και μερικής απασχόλησης 

και μισθωτοί επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στη Μάλτα. Οι αυτο-

απασχολούμενοι και οι μισθωτοί 

των επιχειρήσεων που δραστηριο-

ποιούνται στους τομείς οι οποίοι 

πλήττονται περισσότερο θα δικαι-

ούνται εβδομαδιαίο επίδομα μι-

σθού πέντε ημερών, που αντιστοι-

χεί σε 800 ευρώ τον μήνα εάν 

πρόκειται για αυτοαπασχολούμε-

νους/μισθωτούς πλήρους απα-

σχόλησης ή σε 500 ευρώ τον μή-

να για αυτοαπασχολούμενους/μι-

σθωτούς μερικής απασχόλησης. 

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μι-

σθωτοί επιχειρήσεων που δραστη-

ριοποιούνται σε τομείς που έχουν 

υποστεί λιγότερη ζημία θα δικαι-

ούνται επιδότηση μισθού μίας 

ημέρας την εβδομάδα, που ισοδυ-

ναμεί με 160 ευρών το μήνα 

(μισθωτοί πλήρους απασχόλησης) 

ή με 100 ευρώ τον μήνα (μισθω-

τοί μερικής απασχόλησης). Οι αυ-

τοαπασχολούμενοι που απασχο-

λούν επίσης τουλάχιστον έναν μι-

σθωτό θα έχουν δικαίωμα επιδό-

τησης μισθού για δύο ημέρες την 

εβδομάδα, ύψους 320 ευρώ τον 

μήνα, εάν είναι πλήρους απασχό-

λησης, ή 200 ευρώ τον μήνα, εάν 

είναι μερικής απασχόλησης. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο 

μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλλη-

λο και αναλογικό και το ενέκρινε 

Έγκριση ολλανδικού μέτρου για περίθαλψη στο σπίτι λόγω του κορωνοϊού – 

SA.56915 

ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν   

υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ανά 

επιχείρηση και το μέτρο θα συμ-

βάλει στη διαχείριση των οικονομι-

κών επιπτώσεων του κορωνοϊού 

στις Κάτω Χώρες. Συνεπώς, η  

Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέ-

τρο σύμφωνα με το Προσωρινό 

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.56915 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_597 

Ολλανδία – καθεστώς άμεσων επι-

χορηγήσεων – ηλεκτρονικές υπη-

ρεσίες υγείας – Προσωρινό Πλαί-

σιο κρατικών ενισχύσεων 2020 

λόγω κορωνοϊού 

Οι Κάτω Χώρες κοινοποίησαν 

στην Επιτροπή βάσει του Προσω-

ρινού Πλαισίου ένα μέτρο, συνολι-

κού προϋπολογισμού 23 εκατομ-

μυρίων ευρώ, για τη στήριξη των 

ολλανδών παρόχων υπηρεσιών 

κοινωνικής στήριξης και υγειονο-

μικής περίθαλψης και που, κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας, παρέ-

χουν  υπηρεσίες φροντίδας στο 

σπίτι σε νεαρά άτομα τα οποία 

αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Οι ενισχύσεις θα δοθούν με τη 

μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 

που θα επιτρέψουν στους παρό-

χους να αγοράζουν, να μισθώ-

νουν, να χορηγούν άδεια και να 

θέτουν σε λειτουργία εφαρμογές 

ηλεκτρονικής υγείας («e-health»), 

οι οποίες θα συμβάλλουν στη συ-

νεχή υποστήριξη και την απομα-

κρυσμένη περίθαλψη για ασθε-

νείς που μένουν στο σπίτι κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας. Πρόκει-

ται για εφαρμογές που διασφαλί-

ζουν την τήρηση της σωστής δο-

σολογίας και χρήσης φαρμάκων 

από τον ασθενή ή για εφαρμογές 

για τη φροντίδα τραυμάτων. 

Το μέτρο αποσκοπεί στην αποφυ-

γή προβλημάτων ρευστότητας για 

τους παρόχους κοινωνικής υπο-

στήριξης, υγειονομικής περίθαλ-

ψης και φροντίδας νεαρών ατό-

μων, καθώς οι πάροχοι αυτοί κα-

λούνται να επενδύσουν σε εφαρ-

μογές ηλεκτρονικής υγείας λόγω 

σημαντικής αύξησης της ζήτησης 

παροχής υπηρεσιών εξ αποστά-

σεως εν μέσω της πανδημίας. Με 

το εν λόγω μέτρο, οι πάροχοι είναι 

σε θέση να συνεχίσουν να υποστη-

ρίζουν όσους έχουν ανάγκη, να 

ενθαρρύνουν τις υπηρεσίες υγειο-

νομικής περίθαλψης στο σπίτι και 

να αντικαταστήσουν τις θεραπείες 

υγειονομικής περίθαλψης που δεν 

σχετίζονται με τον ιό και που συ-

νήθως παρέχονται από νοσοκο-

μεία. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_597
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_597
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_597
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κατά το άμεσο μέλλον.  

Βάσει 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. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56886 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_609 

Πορτογαλία – καθεστώς πιστωτι-

κών γραμμών με επιδοτούμενα 

επιτόκια – ΜΜΕ – τομέας αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας – Προσωρι-

νό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων 

2020 λόγω κορωνοϊού 

Η Πορτογαλία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ένα καθεστώς πιστωτι-

κών γραμμών με επιδοτούμενα 

επιτόκια, συνολικού προϋπολογι-

σμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, για 

τη στήριξη επιχειρήσεων στον το-

μέα της αλιείας και της υδατοκαλ-

λιέργειας που επλήγησαν από την 

πανδημία του κορωνοϊού. 

Το μέτρο συνίσταται στην παροχή 

δανείων με επιδοτούμενα επιτό-

κια, συνολικής αξίας 20 εκατομ-

μυρίων ευρώ, που θα βοηθήσουν 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας (όπως αλιευτι-

κές εταιρείες, οργανώσεις παρα-

γωγών και εταιρίες που δραστηρι-

οποιούνται στη μεταποίηση προϊ-

όντων αλιείας και υδατοκαλλιέρ-

γειας) να ξεπεράσουν τις οικονο-

μικές δυσκολίες που αντιμετωπί-

ζουν λόγω του κορωνοϊού και να 

συνεχίσουν τις δραστηριότητές 

τους. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: (i) οι 

δανειακές συμβάσεις θα υπογρα-

φούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2020 και θα έχουν διάρκεια έξι 

ετών κατ’ ανώτατο όριο, (ii) το 

συνολικό ποσό του δανείου που 

χορηγείται ανά εταιρία δεν θα 

υπερβαίνει το 25% του συνολικού 

κύκλου εργασιών της εταιρίας 

κατά το 2019, με ορισμένες εξαι-

ρέσεις σε δεόντως αιτιολογημένες 

περιπτώσεις, και (iii) το υποκείμε-

νο ποσό του δανείου ανά εταιρία 

περιορίζεται σε αυτό που απαιτεί-

ται για την κάλυψη των αναγκών 

ρευστότητας της κάθε εταιρίας 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για γαλλικά μέτρα υπέρ του αεροδρομίου Μπεζιέ 

και υπέρ της Ryanair – SA.47970 

νίες με τη Ryanair συνιστούν κρα-

τικές ενισχύσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.47970 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_366 

Γαλλία – λειτουργική ενίσχυση – 

αεροδρόμιο Μπεζιέ – συμφωνίες 

μάρκετινγκ και υπηρεσιών με τη 

Ryanair – κίνηση επίσημης διαδι-

κασίας έρευνας 

Το αεροδρόμιο της Μπεζιέ είναι 

ένα περιφερειακό αεροδρόμιο 

που βρίσκεται στην περιοχή της 

Occitanie στη Γαλλία. Το 2019, το 

αεροδρόμιο εξυπηρέτησε περισ-

σότερους από 250.000 επιβάτες. 

Από το 2007 έως το 2011 λει-

τούργησε υπό την κυριότητα και 

διαχείριση του Εμπορικού και Βιο-

μηχανικού Επιμελητηρίου Béziers-

St. Pons και από το 2011 έως 

σήμερα ανήκει στην κοινοπραξία 

«Pôle aéroportuaire Béziers Cap 

d'Agde Hérault - Occitanie», που 

αποτελείται αποκλειστικά από το-

πικές και περιφερειακές δημόσιες 

αρχές. 

Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία σχε-

τικά με λειτουργική ενίσχυση που 

χορηγήθηκε στους διαδοχικούς 

φορείς εκμετάλλευσης του αερο-

δρομίου της Μπεζιέ από το 2007 

έως σήμερα. Η καταγγελία αφο-

ρούσε, επίσης, συμφωνίες μάρκε-

τινγκ και υπηρεσιών αεροδρομίου 

που συνήφθησαν μεταξύ της αε-

ροπορικής εταιρίας «Ryanair» και 

των φορέων εκμετάλλευσης του 

αεροδρομίου της Μπεζιέ κατά την 

ίδια περίοδο.  

Μετά από την προκαταρκτική αξι-

ολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε 

να κινήσει την επίσημη διαδικασία 

έρευνας, προκειμένου να εξετάσει 

τη συμβατότητα της λειτουργικής 

ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους 

φορείς εκμετάλλευσης του αερο-

δρομίου της Μπεζιέ, καθώς και 

για να διαπιστώσει εάν οι συμφω-

Έγκριση πορτογαλικού καθεστώτος πιστωτικών γραμμών για ΜΜΕ λόγω του κο-

ρωνοϊού – SA.56886 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_609
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_609
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_609
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_366
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_366
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_366
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Έγκριση δανικών μέτρων για τη σταθερή σύνδεση Fehmarn Belt – SA.39078 

μαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού 

Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) και έκρινε 

ότι οι ενισχύσεις που χορηγήθη-

καν στην Femern πληρούν όλα τα 

κριτήρια που ορίζονται στην Ανα-

κοίνωση της Επιτροπής για την 

προώθηση της υλοποίησης ΣΕΚΕΕ 

2014. 

Ειδικότερα, επειδή οι δανικές αρ-

χές τροποποίησαν τη χρηματοδο-

τική δομή του έργου, περιορίζο-

ντας τη χρήση κρατικών εγγυή-

σεων και κρατικών δανείων στο 

ελάχιστο απαραίτητο ποσό και 

στην ελάχιστη μέγιστη διάρκεια 

για την πραγματοποίηση της επέν-

δυσης, η Επιτροπή έκρινε ότι τα 

επίμαχα μέτρα είναι αναλογικά, 

απαραίτητα και ότι τα θετικά απο-

τελέσματα του έργου αντισταθμί-

ζουν οποιαδήποτε πιθανή στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού, σύμφω-

να με τις απαιτήσεις της Ανακοί-

νωσης για τα ΣΕΚΕΕ 2014. Συνε-

πώς, η Επιτροπή ενέκρινε τα επί-

μαχα μέτρα υπέρ της εταιρίας 

Femern, σύμφωνα με την Ανακοί-

νωση για την προώθηση της υλο-

ποίησης ΣΕΚΕΕ 2014. 

Τέλος, ως προς τα υπόλοιπα φο-

ρολογικά μέτρα που είχε θεσπίσει 

η Δανία (όπως απόσβεση περιου-

σιακών στοιχείων, σιδηροδρομικά 

τέλη κ.λπ.), η Επιτροπή έκρινε ότι 

αυτά δεν συνιστούν κρατικές ενι-

σχύσεις, καθώς δεν πληρούνται 

όλα τα κριτήρια του άρθρου 107 

παρ. 1 ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.39078 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_501 

Δανία – σταθερή οδική και σιδη-

ροδρομική σύνδεση «Fehmarn 

Belt» – κρατικές ενισχύσεις υπέρ 

της εταιρίας Femern – Ανακοίνω-

ση για την προώθηση της υλοποίη-

σης ΣΕΚΕΕ 2014 

Η σταθερή οδική και σιδηροδρο-

μική σύνδεση «Fehmarn Belt» εί-

ναι απαραίτητη για την ολοκλήρω-

ση του άξονα Βορρά-Νότου που 

συνδέει την Κεντρική Ευρώπη με 

τις σκανδιναβικές χώρες. Περι-

λαμβάνει μια υποθαλάσσια σή-

ραγγα μεταξύ της πόλης Rødby 

που βρίσκεται στο νησί Lolland 

της Δανίας και του Puttgarden 

που είναι ένα λιμάνι και χωριό στο 

γερμανικό νησί Fehmarn. Η σή-

ραγγα αναμένεται να ολοκληρω-

θεί μέχρι το 2028, θα έχει μήκος 

περίπου 19 χιλιόμετρα και θα  

αποτελείται από έναν ηλεκτροκι-

νητήρα διπλής τροχιάς και έναν 

αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρί-

δων. 

Με βάση μια διακυβερνητική συμ-

φωνία μεταξύ της Δανίας και της 

Γερμανίας, η Δανία είναι ο μοναδι-

κός ιδιοκτήτης που θα φέρει τον 

πλήρη κίνδυνο για τη χρηματοδό-

τηση αυτής της σήραγγας και της 

αναβάθμισης των χερσαίων οδι-

κών και σιδηροδρομικών συνδέ-

σεων στην ενδοχώρα της Δανίας. 

Στη Δανία, ο σχεδιασμός, η κατα-

σκευή και η λειτουργία του έργου 

έχουν ανατεθεί σε δύο δημόσιες 

επιχειρήσεις, στην A / S Femern 

Landanlæg για τις συνδέσεις της 

ενδοχώρας και στη Femern A / S 

για το σχεδιασμό, την κατασκευή 

και τη λειτουργία της σταθερής 

σύνδεσης. 

Τον Ιούλιο του 2015, η Επιτροπή, 

μετά το πέρας της προκαταρκτι-

κής εξέτασης, ενέκρινε το μοντέλο 

δημόσιας χρηματοδότησης της 

Fehmarn Belt που υιοθέτησε η 

Δανία, καθώς  έκρινε ότι: 

Α) τα μέτρα υπέρ της εταιρίας 

Femern Landanlæg (εισφορές 

κεφαλαίου, κρατικές εγγυήσεις 

για δάνεια και κρατικά δάνεια) 

για υπηρεσίες διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης της σιδηροδρομι-

κής υποδομής δεν εμπεριέχουν 

κρατικές ενισχύσεις, καθώς οι εν 

λόγω δραστηριότητες στον σιδη-

ροδρομικό τομέα δεν είναι ανοι-

κτές στον ανταγωνισμό, και, άρα, 

δεν πληρούται μία εκ των προϋπο-

θέσεων του άρθρου 107 παρ. 1 

ΣΛΕΕ. 

Β) τα μέτρα υπέρ της εταιρίας  

Femern (εισφορές κεφαλαίου, 

κρατικές εγγυήσεις για δάνεια, 

κρατικά δάνεια και ειδικά φορο-

λογικά μέτρα) συνιστούν συμβα-

τές κρατικές ενισχύσεις.  

Τον Δεκέμβριο του 2018, μετά 

από αίτηση ακύρωσης των αντα-

γωνιστριών εταιριών Scandlines 

και Stena Line κατά της απόφα-

σης της Επιτροπής, το ΓεΔΕΕ ακύ-

ρωσε εν μέρει την προαναφερόμε-

νη απόφαση της Επιτροπής για 

διαδικαστικούς λόγους (υποθέσεις 

T-630/15 και T-631/15). Συγκε-

κριμένα, ως προς τη χρηματοδό-

τηση που χορηγήθηκε στην εται-

ρία Femern Landanlæg για τις 

συνδέσεις με την ενδοχώρα, το 

ΓεΔΕΕ επιβεβαίωσε την κρίση της 

Επιτροπής ότι δεν εμπεριέχει κρα-

τικές ενισχύσεις. Ωστόσο, αναφο-

ρικά με τα μέτρα που χορήγησε η 

Δανία στην εταιρία Femern, το 

ΓεΔΕΕ έκρινε ότι η Επιτροπή αντι-

μετώπισε σοβαρές δυσχέρειες 

κατά την αξιολόγηση των εν λόγω 

μέτρων και, άρα, όφειλε να κινή-

σει την επίσημη διαδικασία έρευ-

νας, προκειμένου να αξιολογήσει 

με ασφάλεια αυτά τα μέτρα. 

Τον Ιούνιο του 2019, η Επιτροπή, 

συμμορφούμενη με την απόφαση 

του ΓεΔΕΕ, κίνησε την επίσημη 

διαδικασία έρευνας και επανεξέ-

τασε τα μέτρα που έλαβε η Δανία 

υπέρ της εταιρίας Femern. Η Επι-

τροπή έκρινε ότι οι εισφορές κε-

φαλαίου, οι κρατικές εγγυήσεις 

για δάνεια και τα κρατικά δά-  

νεια που χορήγησε η Δανία στη       

Femern συνιστούν μεμονωμένες 

επενδυτικές ενισχύσεις. 

Ωστόσο, η Επιτροπή χαρακτήρισε 

τη  σύνδεση Fehmarn Belt ως Ση-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_501
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Εν μέρει έγκριση ιταλικών μέτρων υπέρ του ομίλου Tirrenia – SA.32014 - 

SA.32016 

μών για τη διάσωση και αναδιάρ-

θρωση 2004 και, ως εκ τούτου, 

πρέπει να ανακτηθεί. 

 Οι απαλλαγές από ορισμέ-

νους φόρους, που χορηγήθηκαν 

στην Tirrenia στο πλαίσιο της δια-

δικασίας ιδιωτικοποίησής της, συ-

νιστούν μη συμβατές κρατικές 

ενισχύσεις και πρέπει να ανακτη-

θούν. 

Το συνολικό ποσό που πρέπει να 

ανακτήσει η Ιταλία ανέρχεται σε 

περίπου 14 εκατ. ευρώ, συμπερι-

λαμβανομένων των τόκων. Σημει-

ωτέον ότι η Επιτροπή επισήμανε 

ότι δεν υφίσταται οικονομική συ-

νέχεια μεταξύ της Tirrenia και του 

αγοραστή CIN και, άρα, η ανάκτη-

ση των παράνομων ενισχύσεων 

θα γίνει μόνον από την Tirrenia, η 

οποία βρίσκεται ήδη υπό εκκαθά-

ριση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

32014, SA.32015 & SA.32016 

στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσε-

ων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγω-

νισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_367 

Ιταλία – ΥΓΟΣ – κριτήρια Altmark 

– Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 

διάσωση και αναδιάρθρωση 2004 

– υποχρέωση ανάκτησης 

Μετά από σειρά καταγγελιών, η 

Επιτροπή κίνησε το 2011 επίσημη 

διαδικασία έρευνας σχετικά με 

ορισμένα μέτρα δημόσιας στήρι-

ξης που χορηγήθηκαν στις επιχει-

ρήσεις του πρώην ομίλου Tirrenia 

di Navigazione («Tirrenia») και αρ-

γότερα στην εξαγοράστρια εται-

ρία Compagnia Italiana di Naviga-

zione («CIN»).  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κα-

τέληξε στα ακόλουθα συμπερά-

σματα: 

 Η αντιστάθμιση δημόσιας 

υπηρεσίας (περίπου 265 εκατ. 

ευρώ), που χορηγήθηκε στην Tir-

renia για τη λειτουργία δώδεκα 

θαλάσσιων γραμμών από την 1η 

Ιανουαρίου 2009 έως τις 18 Ιου-

λίου 2012, είναι συμβατή κρατική 

ενίσχυση, σύμφωνα με το Πλαίσιο 

ΥΓΟΣ 2012 και την απόφαση   

ΥΓΟΣ 2005, καθώς επρόκειτο για 

μια πραγματική ανάγκη δημόσιας 

υπηρεσίας που εξασφάλιζε συνδέ-

σεις σε τακτική βάση κατά τη  

διάρκεια του έτους, ενώ δεν οδή-

γησε σε υπεραντιστάθμιση της 

Tirrenia. 

 Η αντιστάθμιση δημόσιας 

υπηρεσίας (περίπου 581 εκατ. 

ευρώ), που χορηγήθηκε στη CIN 

κατά την περίοδο από 18 Ιουλίου 

2012 έως 18 Ιουλίου 2020, κα-

θώς και η διαδικασία υποβολής 

προσφορών για την πώληση της 

Tirrenia στη CIN, δεν συνιστούν 

κρατικές ενισχύσεις, καθώς πλη-

ρούνται τα κριτήρια Altmark 

 Η  παράταση της καταβο-

λής ενίσχυσης διάσωσης στην 

Tirrenia για ένα έτος πέραν της 

προβλεπόμενης διάρκειας των έξι 

μηνών που είχε συμφωνηθεί συ-

νιστά παράνομη, λόγω μη κοινο-

ποιήσεώς της στην Επιτροπή, και 

μη συμβατή κρατική ενίσχυση, 

βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμ-

μών για τη διάσωση και αναδιάρ-

θρωση μη χρηματοπιστωτικών 

εταιριών 2004, και πρέπει να  

ανακτηθεί. 

 Η χρήση κεφαλαίων, τα 

οποία προορίζονται για την ανα-

βάθμιση πλοίων, αποτελεί λειτουρ-

γική ενίσχυση προς την Tirrenia, 

καθώς η εταιρία δεν επέστρεψε 

τα κεφάλαια αυτά στο κράτος 

ούτε τα χρησιμοποίησε για τον 

αρχικό τους σκοπό (δηλαδή την 

αναβάθμιση των πλοίων της). Η 

ενίσχυση αυτή είναι μη συμβατή 

βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμ-

Ανάκτηση ιταλικών ενισχύσεων από τον όμιλο Tirrenia – SA.15631 

& T-504/04) ακύρωσε την προα-

ναφερόμενη απόφαση της Επιτρο-

πής, καθώς έκρινε ότι δεν υπήρχε 

επαρκής αιτιολόγηση ως προς το 

γιατί τα συγκεκριμένα μέτρα απο-

τελούσαν νέες κρατικές ενισχύ-

σεις. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή 

επανεξέτασε τα επίμαχα μέτρα 

και διαπίστωσε ότι: 

– η ενίσχυση που χορηγήθηκε 

για την παροχή υπηρεσιών θαλάσ-

σιων ενδομεταφορών και η φορο-

Ιταλία – υπηρεσίες θαλάσσιων 

μεταφορών – Κατευθυντήριες 

γραμμές για τις θαλάσσιες μετα-

φορές 2004 – Πλαίσιο ΥΓΟΣ – 

υφιστάμενες ενισχύσεις – ανάκτη-

ση παράνομων ενισχύσεων  

Η Ιταλία χορήγησε, μεταξύ των 

ετών 1992 και 2008, αντιστάθμι-

ση, συνολικού ποσού άνω του 1,5 

δισεκατομμυρίου ευρώ, για την 

παροχή δημόσιων υπηρεσιών από 

τις εταιρίες του πρώην ομίλου 

Tirrenia (Adriatica, Caremar, Sare-

mar, Siremar και Toremar). Η  

Επιτροπή έκρινε, το 2004, ότι τα 

επιμέρους μέτρα που λήφθηκαν 

υπέρ κάθε μίας εταιρίας του ομί-

λου συνιστούσαν νέες κρατικές 

ενισχύσεις που ήταν, όμως, συμ-

βατές σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες 

μεταφορές 2004. 

Στη συνέχεια, όμως, το ΓεΔΕΕ 

(υποθέσεις T-265/04, T-292/04 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_367
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Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.15631 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_367 

λογική μεταχείριση των πετρελαιο-

ειδών που χρησιμοποιούνται ως 

καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα συνι-

στούν υφιστάμενες ενισχύσεις, 

– οι ενισχύσεις που χορηγήθη-

καν για την παροχή διεθνών υπη-

ρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, 

θεωρήθηκαν νέες ενισχύσεις που 

είναι συμβατές σύμφωνα με το 

Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, επειδή κα-

λύπτουν συνδέσεις που ανταπο-

κρίνονται στις ανάγκες των δημό-

σιων μεταφορών και δεν στρεβλώ-

νουν τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, η 

ενίσχυση που χορηγήθηκε στην 

Adriatica για τη λειτουργία μιας 

διαδρομής προς και από την Ελλά-

δα για την περίοδο από τον Ιανου-

άριο του 1992 έως τον Ιούλιο του 

1994 συνιστά μη συμβατή κρατι-

κή ενίσχυση, επειδή η Adriatica 

συμμετείχε σε μια σύμπραξη κα-

θορισμού τιμών για τους ναύλους 

εμπορικών οχημάτων για τη συγ-

κεκριμένη διαδρομή. Επομένως, η 

Ιταλία θα πρέπει να ανακτήσει 

αυτή την ενίσχυση. Δεδομένου δε 

ότι η Adriatica εξαγοράστηκε από 

την Tirrenia το 2004 και, επειδή 

δεν υπάρχει οικονομική συνέχεια 

μεταξύ της Tirrenia και της εται-

ρίας CIN που την εξαγόρασε, η 

Ιταλία θα πρέπει να ανακτήσει την 

εν λόγω ενίσχυση από την Tirrenia 

που είναι υπό εκκαθάριση. Το 

προς ανάκτηση ποσό ανέρχε-    

ται περίπου σε 1 εκατ. ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων των τό-

κων). 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

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

liste.jsf?language=en&num=C-

244/18 

 

 

ΔΕΕ C-576/18, Επιτροπή/Ιταλία, 

12.03.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Παράβαση κράτους μέλους – ανά-

κτηση παράνομης ενίσχυσης που 

χορηγήθηκε στον ξενοδοχειακό 

τομέα στη Σαρδηνία – άρθρο 260 

παρ. 2 ΣΛΕΕ – χρηματικές κυρώ-

σεις – ποινή και κατ’ αποκοπή 

ποσό 

Νομικό Ζήτημα 

Μερική εκτέλεση της απόφασης 

ανάκτησης της Επιτροπής συνιστά 

παράβαση των υποχρεώσεων του 

κράτους μέλους, η οποία δεν δι-

καιολογείται από το γεγονός ότι 

εκκρεμούν ενώπιον των εθνικών 

δικαστηρίων διαδικασίες που πα-

ρακωλύουν την εκτέλεση της επί-

μαχης απόφασης. 

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

liste.jsf?num=C-576/18 

ΔΕΕ C-627/18, Nelson Antunes 

da Cunha, 30.04.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – μη 

συμβατό καθεστώς ενισχύσεων – 

απόφαση της Επιτροπής με την 

οποία διατάσσεται η ανάκτηση 

των παράνομων ενισχύσεων – Κα-

νονισμός 2015/1589 – άρθρο 17 

παρ. 1 – δεκαετής προθεσμία πα-

ραγραφής – εθνική ρύθμιση που 

προβλέπει συντομότερη προθε-

σμία παραγραφής – αρχή της α-

ποτελεσματικότητας 

Νομικό Ζήτημα 

Εθνική διάταξη για την προθεσμία 

παραγραφής της ανάκτησης των 

ενισχύσεων και των σχετικών τό-

κων δεν μπορεί να τύχει εφαρμο-

γής από τις αρμόδιες αρχές, όταν 

η παρέλευση της εν λόγω προθε-

σμίας είτε επέρχεται πριν από την 

έκδοση της απόφασης ανάκτησης 

της Επιτροπής είτε οφείλεται στην 

καθυστέρηση των αρμόδιων εθνι-

κών αρχών να προβούν στην εκτέ-

λεση της εν λόγω απόφασης. 

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

liste.jsf?

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

627/18 

 

 

ΔΕΕ C-244/18 P, ΛΑΡΚΟ/

Επιτροπή, 26.03.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – εισφορά κε-

φαλαίου και κρατικές εγγυήσεις – 

έννοια του όρου “πλεονέκτημα” – 

αρχή του ιδιώτη επιχειρηματία – 

κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή – 

υποχρέωση επιμελούς και αμερό-

ληπτης εξετάσεως την οποία υπέ-

χει η Επιτροπή  – βάρος απόδει-

ξης  

Νομικό Ζήτημα 

Το οικονομικό πλεονέκτημα πρέ-

πει να προκύπτει μόνον από δεδο-

μένα που στοιχειοθετούν καταφα-

τικά την ύπαρξή του και όχι να 

βασίζεται απλώς σε αρνητικό τε-

κμήριο, όπως όταν δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι 

οι αρμόδιες αρχές γνώριζαν ή 

όφειλαν να γνωρίζουν, κατά τη 

λήψη του μέτρου, τη χρηματοοικο-

νομική κατάσταση της δικαιούχου 

επιχείρησης. 

25 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_367
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που έρχονται σε αντίθεση με προ-

γενέστερες αποφάσεις της Επι-

τροπής όσον αφορά τη συμβατό-

τητα ενός μέτρου. Αντίθετα, η  

Επιτροπή δεν μπορεί να εμποδίζε-

ται ως προς την άσκηση της απο-

κλειστικής της αρμοδιότητας για 

την αξιολόγηση της συμβατότητας 

των μέτρων κρατικής ενίσχυσης 

από αποφάσεις εθνικών δικαστη-

ρίων, ασχέτως εάν αυτές έχουν 

ισχύ δεδικασμένου και ασχέτως 

εάν η έκδοσή τους προηγείται της 

έκδοσης της απόφασης της Επι-

τροπής.  

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

liste.jsf?

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

586/18%20P 

 

Το ίδιο νομικό ζήτημα απασχόλη-

σε το ΔΕΕ και στην υπόθεση C-

587/18 P, CSTP Azienda della 

Mobilità/Επιτροπή, 04.03.2020. 

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

liste.jsf?

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

587/18%20P 

 

 

ΔΕΕ C-323/18, Tesco-Global Áru-

házak, 03.03.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – ελευ-

θερία εγκατάστασης – κρατικές 

ενισχύσεις – φόρος επί του κύ-

κλου εργασιών στον τομέα του 

λιανικού εμπορίου σε εμπορικά 

καταστήματα – προοδευτικός φό-

ρος ο οποίος πλήττει περισσότερο 

τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα από 

άλλα κράτη μέλη από ό,τι τις ημε-

δαπές επιχειρήσεις  

Νομικό Ζήτημα 

Επιχειρήσεις που απαλλάσσονται 

ολικά ή μερικά από ειδικό φόρο 

με προοδευτικό συντελεστή, ο 

οποίος βαρύνει επιχειρήσεις λιανι-

κού εμπορίου εντός εμπορικών 

καταστημάτων, δεν αποκτούν επι-

λεκτικό πλεονέκτημα, εφόσον το 

ΓεΔΕΕ Τ-732/16, Valencia Club de 

Fútbol/Επιτροπή, 12.03.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Ενισχύσεις υπέρ ορισμένων επαγ-

γελματικών ποδοσφαιρικών συλλό-

γων – εγγύηση – απόφαση κηρύσ-

σουσα τις ενισχύσεις ασυμβίβα-

στες με την εσωτερική αγορά – 

πλεονέκτημα – προβληματική επι-

χείρηση – κριτήριο του ιδιώτη  

επενδυτή – Κατευθυντήριες γραμ-

μές για τη διάσωση και αναδιάρ-

θρωση προβληματικών επιχειρή-

σεων 2004 – δικαιούχος της ενί-

σχυσης  

Νομικό Ζήτημα 

Κατά την εφαρμογή του κριτηρίου 

του ιδιώτη επενδυτή σε περίπτω-

ση εγγυοδοσίας υπέρ προβληματι-

κής επιχείρησης, η Επιτροπή οφεί-

λει να λαμβάνει υπόψη της τις 

τυχόν ασφάλειες που συστήνει η 

δικαιούχος και να αναζητά σε 

κάθε περίπτωση εάν υπάρχει αγο-

ραία τιμή για αντίστοιχες εγγυή-

σεις. 

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

liste.jsf?

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

732/16 

Το ίδιο νομικό ζήτημα απασχόλη-

σε το ΓεΔΕΕ και στην υπόθεση T-

901/16, Elche Club de Fútbol/

Επιτροπή, 12.03.2020. 

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

liste.jsf?num=T-901/16 

 

 

ΔΕΕ C-56/18 P, Επιτροπή/Gmina 

Miasto Gdynia και Port Lotniczy 

Gdynia Kosakowo, 11.03.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – άρθρο 108 

παρ. 2 ΣΛΕΕ – επενδυτικές ενισχύ-

σεις – λειτουργικές ενισχύσεις – 

υποδομές αερολιμένων – ουσιώ-

δης τύπος – διαδικαστικά δικαιώ-

ματα των ενδιαφερομένων μερών 

– νέα νομοθετική βάση απόφασης 

της Επιτροπής 

Νομικό Ζήτημα 

Η παραβίαση των διαδικαστικών 

δικαιωμάτων των ενδιαφερομέ-

νων μερών εκ μέρους της Επιτρο-

πής συνιστά παραβίαση ουσιώ-

δους τύπου κατ’ άρθρο 263 ΣΛΕΕ 

που οδηγεί σε ακύρωση της από-

φασης της Επιτροπής, εφόσον 

αποδειχθεί ότι, εάν δεν είχε λάβει 

χώρα η εν λόγω παραβίαση, η 

απόφαση αυτή θα ήταν διαφορε-

τική. Επομένως, στην περίπτωση 

που η Επιτροπή επικαλείται στην 

απόφασή της διαφορετικούς κα-

νόνες από εκείνους βάσει των 

οποίων κίνησε την επίσημη διαδι-

κασία έρευνας, χωρίς να επιτρέ-

ψει προηγουμένως στα ενδιαφε-

ρόμενα μέρη να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους, η απόφασή 

της πάσχει από διαδικαστική 

πλημμέλεια. Ωστόσο, εφόσον η 

κρίση της Επιτροπής στηρίζεται 

και σε άλλη νομική βάση, όπως 

είναι οι διατάξεις της ΣΛΕΕ περί 

κρατικών ενισχύσεων, η απόφασή 

της δεν επηρεάζεται από την προ-

αναφερόμενη διαδικαστική πλημ-

μέλεια και, άρα, δεν δύναται να 

ακυρωθεί. 

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

liste.jsf?

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

56/18%20P 

 

 

ΔΕΕ C-586/18 P, Buonotourist/

Επιτροπή, 04.03.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – αντιστάθμιση 

λόγω της επιβολής υποχρεώσεων 

παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

βάσει αποφάσεως ιταλικού Συμ-

βουλίου της Επικρατείας – από-

φαση εθνικού δικαστηρίου με ισχύ 

δεδικασμένου – μεταγενέστερη 

απόφαση της Επιτροπής με την 

οποία το μέτρο κηρύσσεται παρά-

νομο και ασύμβατο – αποκλειστι-

κές αρμοδιότητες της Επιτροπής 

Νομικό Ζήτημα 

Τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να 

απέχουν από τη λήψη αποφάσεων 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-586/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-586/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-586/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-586/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-587/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-587/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-587/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-587/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-732/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-732/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-732/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-732/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-901/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-901/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-56/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-56/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-56/18%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-56/18%20P
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προϊόν του συγκεκριμένου φόρου 

εισρέει στον κρατικό προϋπολο-

γισμό και δεν προορίζεται ειδικώς 

για τη χρηματοδότηση των ως 

άνω επιχειρήσεων. 

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

liste.jsf?

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

323/18 

Το ίδιο νομικό ζήτημα απασχόλη-

σε το ΔΕΕ και στην υπόθεση C-

75/18, Vodafone Magyarország, 

03.03.2020. 

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

liste.jsf?

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

75/18 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=ALL&num=C-323/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=ALL&num=C-323/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=ALL&num=C-323/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&td=ALL&num=C-323/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-75/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-75/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-75/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-75/18
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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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