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Βρυξέλλες, 29.7.2016 

C(2016) 4904 final 

Στο δημοσιευόμενο κείμενο της παρούσας 

απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισμένες 

πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 

31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1589 

του Συμβουλίου, της 13 Ιουλίου 2015, περί 

λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του 

άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη μη 

δημοσιοποίηση πληροφοριών που 

καλύπτονται από το επαγγελματικό 

απόρρητο. Οι παραλείψεις σημειώνονται με 

αγκύλες […]. 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό 

έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται 

μόνο για ενημέρωση. 

 

 

Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.45125 (2016/N) – Ελλάδα 

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του στοιχείου ενίσχυσης των 

κρατικών εγγυήσεων σε εταιρείες 

Κύριε υπουργέ, 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

(1) Τον Σεπτέμβριο του 2014, οι ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με 

εμπειρογνώμονες του τραπεζικού τομέα, υπέβαλαν στην Επιτροπή υπόμνημα στο 

οποίο περιγράφεται η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τελών για την παροχή 

εγγυήσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις.  

(2) Μετά από πολλές ανταλλαγές μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

τηλεφωνικές διασκέψεις μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών της 

Επιτροπής κατά την περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και Μαΐου 2016, οι 

ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στις 23 Μαΐου 2016 τη μεθοδολογία για τον 

υπολογισμό των τελών και του στοιχείου ενίσχυσης για τις κρατικές εγγυήσεις σε 

μεγάλες επιχειρήσεις.  
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

2.1. Αντικείμενο της μεθοδολογίας 

(3) Η μεθοδολογία που κοινοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές έχει ως αντικείμενο 

τον υπολογισμό των τελών εγγύησης για να διασφαλιστεί η απουσία ενισχύσεων 

σε κρατικές εγγυήσεις που παρέχονται σε μεγάλες επιχειρήσεις σύμφωνα με την 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 

συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
1
 (εφεξής 

«Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις»). Εάν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις όπως 

αυτές αναφέρονται στο σημείο 3.2 της Ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις όσον 

αφορά στις μεμονωμένες εγγυήσεις και στο σημείο 3.4 της Ανακοίνωσης για τις 

εγγυήσεις όσον αφορά στα καθεστώτα εγγυήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι η 

μεμονωμένη εγγύηση ή το καθεστώς εγγυήσεων δεν περιέχει ενισχύσεις.  

(4) Η μεθοδολογία που κοινοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές επιτρέπει επίσης τον 

υπολογισμό του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης («ΑΙΕ») για τις 

κρατικές εγγυήσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις με μη εμπορικά 

τέλη, σύμφωνα με την ενότητα 4 της Ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις. 

2.2. Δικαιούχοι 

(5) Οι κρατικές εγγυήσεις μπορούν να παρέχονται μόνο σε μεγάλες δημόσιες και 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς (με πάνω από 250 εργαζομένους και 

πωλήσεις άνω των 50 εκατ. EUR ή σύνολο ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 

εκατ. EUR).  

(6) Η μεθοδολογία δεν θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση κρατικών εγγυήσεων υπέρ 

των τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, οι κρατικές εγγυήσεις 

δεν θα χορηγούνται σε εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή σε Πολυμερείς 

Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), με εξαίρεση τις εγγυήσεις που 

χορηγούνται για την κάλυψη δανείων από τα ευρωπαϊκά δημόσια 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
2
 για επενδυτικούς σκοπούς ή τις εγγυήσεις που 

χορηγούνται σε επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή υπηρεσιών 

δημοσίου συμφέροντος.  

2.3. Υπολογισμός τελών εγγύησης σύμφωνων με την αγορά 

(7) Οι ελληνικές αρχές έχουν αναπτύξει μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό τελών 

εγγύησης σύμφωνων με την αγορά. Ο καθορισμός των τελών θα εξαρτηθεί 

κυρίως από δύο βασικούς παράγοντες, την πιθανότητα αθέτησης των 

υποχρεώσεων του δανειολήπτη και το ποσοστό κάλυψης ή τις εξασφαλίσεις του 

δανείου. Η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη θα 

αξιολογείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου 

του ελληνικού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, της εταιρείας 

[…]. 

                                                 
1
 ΕΕ C 155 της 19.1.2008, σ. 10.  

2
 Ως ευρωπαϊκοί δημόσιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, νοούνται δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί, 

όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που παρέχουν χρηματοδότηση για έργα που πληρούν 

συγκεκριμένα κριτήρια.  
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(8) Σύμφωνα με τον δικτυακό της τόπο, η […]. («[…]») είναι η μόνη εταιρεία στην 

Ελλάδα που αναγνωρίζεται ως οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Επιπλέον, 

έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός 

Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Βασιλείας II 

και της ΕΕ. Η […] πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 1060/2009 για τους 

οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας
3
.  

(9) Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας οποιουδήποτε δανειολήπτη 

αποτυπώνεται σε εξάβαθμη κλίμακα η οποία βασίζεται στο σύστημα δεκάβαθμης 

κλίμακας (κατηγορίες κινδύνου A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 και E2) που 

ανέπτυξε η […], ως εργαλείο διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. 

Σύμφωνα με την κατάταξη του συστήματος αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας της […], η κατηγορία A1 αντιπροσωπεύει την χαμηλότερη 

πιθανότητα αθέτησης, ενώ η κατηγορία E2 αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη 

πιθανότητα  αθέτησης.  

(10) Για τους σκοπούς της προτεινόμενης μεθοδολογίας με εξάβαθμη κλίμακα, οι 

καλύτερες διαβαθμίσεις του συστήματος κατάταξης της […], δηλαδή οι 

διαβαθμίσεις από A1 έως C1, έχουν ομαδοποιηθεί σε μία, η οποία 

αντιπροσωπεύει την κατηγορία με τη χαμηλότερη πιθανότητα αθέτησης (την 

καλύτερη διαβάθμιση). Οι υπόλοιπες κατηγορίες παραμένουν ως έχουν, δηλαδή, 

C2, D1, D2, E1 και E2. 

(11) Η δεκάβαθμη κλίμακα διαβάθμισης της […] αντιστοιχίζεται προς το μέσο 

ποσοστό αθέτησης  για κάθε κατηγορία στις κλίμακες των Moody’s, S&P και 

Fitch, σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες για τα ποσοστά αθέτησης 

εταιρειών
4
.
,5,6

 

(12) Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η αντιστοιχία μεταξύ της κατάταξης 

κινδύνου της […] και των διαβαθμίσεων πιστοληπτικής ικανότητας των Standard 

& Poor’s, Fitch και Moody’s, που είναι οι οργανισμοί αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται συνήθως.  

                                                 
3
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. ΕΕ L 302 της 

17.11.2009, σ. 1.
 

4
 Ετήσια μελέτη του οίκου Moody’s: Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2013 - Exhibit 29. 

Average One-Year Alphanumeric Rating Migration Rates, 1983-2013.
 

5
 Fitch Ratings Global Corporate Finance 2013 Transition and Default Study - Fitch Global Corporate 

Finance Transition Rates: 1990–2013, σ. 21.
 

6
 S&P 2013 Annual Global Corporate Default Study And Rating Transitions-Πίνακας 23. Average One-

Year Transition Rates For Global Corporates By Rating Modifier (1981-2013).
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(13) Για τις εξασφαλίσεις, έχουν καθοριστεί τρεις ζώνες ποσοστών κάλυψης:  

α)  Χωρίς κάλυψη,  

β) Κάλυψη μέχρι 30%, και 

γ) Κάλυψη από 30% και άνω. 

(14) Οι ελληνικές αρχές θα δέχονται εξασφαλίσεις με τη μορφή απαιτήσεων πρώτης 

τάξεως επί ακινήτων. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές θα δέχονται επίσης απαιτήσεις 

επί ακινήτων και εκτός εκείνων της πρώτης τάξεως, εφόσον υπάρχει επαρκής 

καθαρή παρούσα αξία επί της εξασφάλισης σε περίπτωση αναγκαστικής 

πώλησης.  

(15) Η αποτίμηση των εξασφαλίσεων και οι αξιολογήσεις που εφαρμόζονται στο 

πλαίσιο της μεθοδολογίας αυτής είναι οι ίδιες με εκείνες που εφαρμόζονται από 

πιστωτικά ιδρύματα σε παρόμοια δάνεια, ανεξάρτητα από το αν τα δάνεια αυτά 

καλύπτονται ή όχι από κρατικές εγγυήσεις. Οι εγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες 

των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πιστοποιούν την ύπαρξη επαρκούς καθαρής 

παρούσας αξίας σε περίπτωση αναγκαστικής πώλησης. Οι εξασφαλίσεις επί 

ακινήτων θα πρέπει να αποτιμώνται από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα κληθούν να αξιολογήσουν την καθαρή 

παρούσα αξία της εξασφάλισης σε περίπτωση αναγκαστικής πώλησης κατά τη 

χρονική στιγμή της χορήγησης της εγγύησης.  

Rating Agency Average Default Rates per Rating Class   

ICAP  S&P Fitch Moody's 
S&P (1981-

2013) 
Fitch (1990-

2013) 
Moody's (1983-

2013) 
AVERAGE 

D.R. 

Α1 
0% - 

0,05%  

AAA AAA Aaa 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

AA+ AA+ Aa1 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

AA AA Aa2 0,020% 0,000% 0,000% 0,020% 

AA- AA- Aa3 0,030% 0,060% 0,049% 0,046% 

Α2 
0,05% - 
0,13% 

A+ A+ A1 0,060% 0,000% 0,079% 0,070% 

A A A2 0,070% 0,060% 0,066% 0,065% 

A- A- A3 0,080% 0,170% 0,058% 0,103% 

B1 
0,13% - 
0,27% 

 
BBB+ 

 
BBB+ Baa1 0,140% 0,140% 0,148% 0,143% 

BBB BBB Baa2 0,200% 0,100% 0,166% 0,155% 

BBB- BBB- Baa3 0,320% 0,420% 0,253% 0,331% 

Β2 
0,27% - 
0,56% BB+ BB+ Ba1 0,430% 1,010% 0,644% 0,695% 

C1 
0,56% - 

1,1% 

BB BB Ba2 0,680% 0,870% 0,720% 0,757% 

BB- BB- Ba3 1,130% 1,770% 1,623% 1,508% 

C2 
1,1% - 
2,2% B+ B+ B1 2,310% 1,120% 2,184% 1,871% 

D1 
2,2% - 
4,5% 

B B B2 4,730% 2,520% 3,352% 3,534% 

B- B- B3 7,920% 2,940% 5,728% 5,529% 

D2 
4,5% - 
12% 

CCC+ CCC+ Caa1 26,870% 26,640% 7,306% 7,306% 

CCC CCC Caa2 26,870% 26,640% 16,748% 16,748% 

E1 12% - 25% CCC- CCC- Caa3 26,870% 26,640% 26,842% 26,842% 

E2 > 25% 
CC CC         

>28,842% 
  C         
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(16) Σύμφωνα με τον ελληνικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ("Κ.Πολ.Δ"), η τιμή 

εκκίνησης που προσφέρεται σε πλειστηριασμούς ακίνητης περιουσίας ισούται με 

τα 2/3 της εκτιμώμενης αξίας της εξασφάλισης και δεν μπορεί να είναι 

χαμηλότερη από την εμπορική της αξία. Η καθαρή παρούσα αξία σε περίπτωση 

αναγκαστικής πώλησης που εκτιμάται από τους μηχανικούς συνήθως ανέρχεται 

στα 2/3 περίπου της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας των εξασφαλίσεων και 

αντικατοπτρίζει την παρούσα κατάσταση στην αγορά ακινήτων, λαμβάνοντας 

υπόψη το μέσο κόστος κατάσχεσης και πλειστηριασμού, ανάλογα με την 

πρακτική του πιστωτικού ιδρύματος. 

(17) Σύμφωνα με τον ελληνικό Κ.Πολ.Δ., σε περίπτωση εκκαθάρισης των 

εξασφαλίσεων που καλύπτουν το εγγυημένο δάνειο, ο εξασφαλισμένος πιστωτής 

πρώτης τάξεως (εν προκειμένω το κράτος), καταρχήν, ικανοποιείται κατά 

προτεραιότητα όσον αφορά τα 2/3 των εσόδων. Το άλλο τμήμα (1/3 των εσόδων) 

διατίθεται κατά προτεραιότητα στις φορολογικές αρχές για απαιτήσεις που 

απορρέουν από τον ΦΠΑ ή άλλους φόρους (π.χ. για τους φόρους μισθωτών 

υπηρεσιών) και σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι λοιπές απαιτήσεις του 

Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από 

κατάπτωση εγγυήσεων) έπονται σε σειρά.  

(18) Η κοινοποιηθείσα μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τελών εγγύησης 

αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των δανείων 

με την εγγύηση του κράτους, το Δημόσιο, και όχι οι τράπεζες, είναι υποχρεωμένο 

λόγω συμβατικών ρητρών να προβεί σε κατάσχεση των εξασφαλίσεων και έχει 

δεσμευθεί συμβατικά να αποζημιώσει την τράπεζα που καλύπτεται από την 

εγγύηση κατά τον χρόνο της αθέτησης (και όχι μετά την πώληση της 

εξασφάλισης). Πράγματι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι τράπεζες 

ζητούσαν από τον εγγυητή (Δημόσιο) να δεχθεί τις ανωτέρω συμβατικές ρήτρες, 

προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε πολύ λίγες 

περιπτώσεις στο παρελθόν, οι συμβατικές ρήτρες ανέφεραν ότι οι τράπεζες ήταν 

υποχρεωμένες να προβούν σε κατάσχεση των εξασφαλίσεων και ότι 

αποζημιώνονταν με βάση τη ζημία που έπρεπε να αφαιρεθεί από τα έσοδα που 

προέκυπταν από την εξασφάλιση. Ωστόσο, αυτές οι ειδικές περιπτώσεις δεν 

ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάπτυξη της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τον 

υπολογισμό του πίνακα τελών που παρατίθεται κατωτέρω.  

(19) Ο συνδυασμός της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεων κάθε δανειολήπτη 

(πιθανότητα αθέτησης ενός έτους) και της αξίας της εξασφάλισης οδηγεί στον 

καθορισμό του τέλους που χρεώνεται από το ελληνικό Δημόσιο. Οι διαβαθμίσεις 

θα λαμβάνονται, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, από τον οργανισμό αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας […], ενώ η αποτίμηση των εξασφαλίσεων πρέπει να 

παρέχεται από τους μηχανικούς των πιστωτικών ιδρυμάτων που χορηγούν τα 

δάνεια. Τα τέλη που προσδιορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο εκφράζονται ως 

ετήσιες προμήθειες.  

(20) Τα τέλη που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

α) 15 μονάδες βάσης για την κάλυψη του διοικητικού κόστους, το οποίο 

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τον έλεγχο και τη 

διαχείριση των κινδύνων, καθώς και τη διαχείριση των εξασφαλίσεων, 

και  
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β) 32 μονάδες βάσης για την ετήσια αμοιβή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το 

σημείο 3.4 της Ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις.  

  

  

Χωρίς 
κάλυψη, 

Ποσοστό 
κάλυψης 

μέχρι 30% 

Ποσοστό 
κάλυψης από 
30% και άνω. 

Διαβάθμι
ση […]  

Ψαλίδες 
ποσοστών 
αθέτησης 

Μέση 
πιθανότητα 
αθέτησης 

Προμήθεια Προμήθεια  Προμήθεια 

A1 - C1 0,0% - 1,1% 0,6% 1,07% 0,99% 0,81% 

C2 1,1% - 2,2% 1,65% 1,87% 1,67% 1,21% 

D1 2,2% - 4,5% 3,35% 3,57% 3,12% 2,06% 

D2 4,5% - 12% 8,25% 8,32% 7,15% 4,43% 

E1 12% - 25% 18,50% 14,07% 12,04% 7,31% 

 

(21) Εταιρείες με διαβάθμιση E2 της […] δεν θα είναι επιλέξιμες για κρατικές 

εγγυήσεις.  

(22) Οι ελληνικές αρχές επαληθεύουν τον αυτοχρηματοδοτούμενο χαρακτήρα της 

μεθοδολογίας παρακολουθώντας την επάρκεια των προμηθειών τουλάχιστον μία 

φορά το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι, για την αξιολόγηση του 

αυτοχρηματοδοτούμενου χαρακτήρα του καθεστώτος, οι πραγματικές ζημίες 

μετά την ανάκτηση θα συγκρίνονται με τις εισπραχθείσες προμήθειες 

αφαιρουμένων των διοικητικών δαπανών και του κόστους του κεφαλαίου. Με 

βάση το πραγματικό ποσοστό ζημιών της μεθοδολογίας, οι προμήθειες θα 

προσαρμόζονται αναλόγως.  

(23) Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί από τις ελληνικές αρχές για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα (4 έτη). Μετά από 4 έτη, οι ελληνικές αρχές 

επιβεβαιώνουν ότι θα επανεξετάσουν τη μεθοδολογία και, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο, θα επιφέρουν τις κατάλληλες τροποποιήσεις για τη βελτίωση της 

μεθοδολογίας βάσει της πείρας που θα έχει αποκτηθεί μέχρι τότε.  

2.4. Καθεστώτα εγγυήσεων/μεμονωμένες εγγυήσεις χωρίς ενίσχυση 

(24) Αν η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τελών εγγύησης χρησιμοποιείται σε 

καθεστώτα εγγυήσεων/μεμονωμένες εγγυήσεις χωρίς ενίσχυση, οι ελληνικές 

αρχές αναλαμβάνουν τη δέσμευση ότι θα πληρούνται οι ακόλουθοι όροι που 

αποκλείουν την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης: 

(25) Σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες εγγυήσεις: 

α) αποκλείονται επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες· 

β) οι εγγυήσεις θα χορηγούνται για ένα καθορισμένο μέγιστο ποσό και θα 

περιορίζονται χρονικά· 

γ) οι εγγυήσεις δεν θα καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% του 

εκάστοτε οφειλόμενου δανείου ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης· 
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δ) όπως εξηγήθηκε στην ενότητα 2.3, καταβάλλεται για την εγγύηση 

αντίτιμο που καθορίζεται βάσει κριτηρίων αγοράς. 

(26) Σε ό,τι αφορά τα καθεστώτα εγγυήσεων: 

α) αποκλείονται επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες· 

β) οι εγγυήσεις θα χορηγούνται για ένα καθορισμένο μέγιστο ποσό και θα 

περιορίζονται χρονικά· 

γ) οι εγγυήσεις δεν θα καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% του 

εκάστοτε οφειλόμενου δανείου ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης· 

δ) όπως εξηγήθηκε στην ενότητα 2.3, οι όροι του καθεστώτος στηρίζονται 

σε ρεαλιστική εκτίμηση του κινδύνου, ώστε οι προμήθειες που 

καταβάλλουν οι δικαιούχοι να επιτρέπουν, κατά πάσα πιθανότητα, την 

αυτοχρηματοδότησή του. Οι προμήθειες εγγύησης που προβλέπονται στο 

πλαίσιο του καθεστώτος είναι σύμφωνες με τις τιμές της αγοράς και 

αποτυπώνουν τον πραγματικό πιστωτικό κίνδυνο του δανειολήπτη· 

ε) για τη σωστή και προοδευτική αξιολόγηση της ικανότητας 

αυτοχρηματοδότησης του καθεστώτος, η καταλληλότητα του επιπέδου 

των προμηθειών θα επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο με 

βάση το πραγματικό ποσοστό ζημιών του καθεστώτος σε οικονομικώς 

εύλογο χρονικό ορίζοντα, και οι προμήθειες θα προσαρμόζονται 

κατάλληλα εάν υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί πλέον να 

αυτοχρηματοδοτείται το καθεστώς. 

στ) όπως εξηγείται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη (20), οι προμήθειες θα 

καλύπτουν τους πιστωτικούς κινδύνους που συνδέονται με τη παροχή της 

εγγύησης, τις διοικητικές δαπάνες του καθεστώτος και μια ετήσια 

απόδοση επαρκούς κεφαλαίου,  

ζ) για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, το καθεστώς θα προβλέπει όρους με 

τους οποίους θα χορηγούνται οι μελλοντικές εγγυήσεις, όπως οι 

επιλέξιμες εταιρείες από πλευράς πιστοληπτικής διαβάθμισης και, κατά 

περίπτωση, ο τομέας και το μέγεθος, το μέγιστο ύψος και η διάρκεια των 

εγγυήσεων.  

2.5. Καθεστώτα εγγυήσεων / μεμονωμένες εγγυήσεις με στοιχείο ενίσχυσης 

(27) Στην περίπτωση καθεστώτων εγγυήσεων / μεμονωμένων εγγυήσεων με στοιχείο 

ενίσχυσης, οι ελληνικές αρχές διασφαλίζουν ότι θα πληρούνται οι ακόλουθοι 

όροι: 

α) ο δανειολήπτης δεν αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες. Οι 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες αποκλείονται 

από τα καθεστώτα εγγυήσεων· 

β) θα είναι δυνατή η κατάλληλη μέτρηση της έκτασης κάθε εγγύησης τη 

χρονική στιγμή της χορήγησής της. Αυτό σημαίνει ότι οι εγγυήσεις θα 

συνδέονται με μια συγκεκριμένη οικονομική συναλλαγή, δηλαδή θα 

χορηγούνται για ένα καθορισμένο μέγιστο ποσό και θα περιορίζονται 

χρονικά. 
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γ) η εγγύηση δεν θα καλύπτει, κατ’  αρχήν, ποσοστό μεγαλύτερο από το 

80% κάθε οφειλόμενου δανείου ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης·  

δ) θα λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εγγύησης 

και του δανείου (ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης) κατά τον 

προσδιορισμό της αγοραίας προμήθειας της εγγύησης, από την οποία 

υπολογίζεται το στοιχείο ενίσχυσης, με τη σύγκρισή της με την 

προμήθεια που καταβάλλεται πραγματικά.  

ε) Στην περίπτωση εγγύησης διάρκειας μικρότερης του ενός έτους, το 

ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης (ΑΙΕ) των εγγυήσεων που 

παρέχονται από τα καθεστώτα που εφαρμόζουν την κοινοποιηθείσα 

μεθοδολογία είναι: 

ΑΙΕ = D * Z * [F – G] 

όπου : 

D = ποσό του οφειλόμενου δανείου που καλύπτεται από την εγγύηση· 

Z = ποσοστό του οφειλόμενου δανείου D που καλύπτεται από την 

εγγύηση· 

F = θεωρητική αγοραία προμήθεια που καθορίζεται σύμφωνα με τον 

πίνακα των τελών (βλ. αιτιολογική σκέψη (20))· 

G = προμήθεια που καταβάλλεται πραγματικά από τον δικαιούχο στο 

Δημόσιο για τη συμμετοχή στο καθεστώς εγγυήσεων (ως ποσοστό). 

στ) Στην περίπτωση εγγύησης διάρκειας άνω των 12 μηνών, οι διαφορές 

μεταξύ της θεωρητικής αγοραίας προμήθειας και της προμήθειας που 

καταβάλλεται πραγματικά στο τέλος κάθε περιόδου προεξοφλούνται στην 

παρούσα αξία τους με τη χρησιμοποίηση του επιτοκίου αναφοράς, όπως 

προβλέπεται στην ανακοίνωση σχετικά με το επιτόκιο αναφοράς
7
. Στην 

περίπτωση αυτή, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης είναι: 

 

όπου: 

i = επιτόκιο αναφοράς, σύμφωνα με την ανακοίνωση για τα επιτόκια 

αναφοράς, 

Ft = θεωρητική ετήσια αγοραία προμήθεια εγγύησης για το έτος t, που 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα τελών της αιτιολογικής σκέψης 

(20),  

Dt = το οφειλόμενο χρέος κατά το έτος t του εγγυημένου δανείου, 

Gt = ετήσια προμήθεια που καταβάλλεται πραγματικά από τον δικαιούχο 

για τη συμμετοχή στο καθεστώς εγγυήσεων κατά το έτος t.  

                                                 
7
 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων 

αναφοράς και προεξόφλησης· ΕΕ C 14 της 19.1.2008, σ. 6. 

AIE = ΣDt Z(Ft - G t)(1+i)
-t
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ζ) Τέλος, εάν η διάρκεια της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες, αλλά 

η πραγματική προμήθεια που απαιτείται για την εγγύηση καταβάλλεται 

από τον αιτούντα ως εφάπαξ ποσό κατά τον χρόνο χορήγησης της 

εγγύησης, τότε ο τύπος που πρέπει να εφαρμοστεί για τον προσδιορισμό 

του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης (ΑΙΕ) είναι: 

 

όπου: 

Pu = (D*Z*G) = εφάπαξ προμήθεια που καταβλήθηκε κατά τον χρόνο 

χορήγησης της εγγύησης.  

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(28) Η κοινοποίηση αφορά μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται στην Ελλάδα για τον 

καθορισμό τιμών σύμφωνων με τους όρους της αγοράς για εγγυήσεις σε μεγάλες 

επιχειρήσεις. Τα τέλη που υπολογίζονται με τη μεθοδολογία θα χρησιμοποιούνται 

τόσο για μεμονωμένες εγγυήσεις / καθεστώτα εγγυήσεων χωρίς ενίσχυση όσο και 

για τον προσδιορισμό του στοιχείου ενίσχυσης καθεστώτων εγγυήσεων / 

μεμονωμένων εγγυήσεων.  

(29) Για μεμονωμένες εγγυήσεις χωρίς κρατική ενίσχυση, η Ανακοίνωση για τις 

εγγυήσεις (τμήμα 3.2) απαιτεί να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) ο δανειολήπτης δεν αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες·  

β) οι εγγυήσεις πρέπει να συνδέονται με μια συγκεκριμένη οικονομική 

συναλλαγή, να αφορούν ένα καθορισμένο μέγιστο ποσό και να 

περιορίζονται χρονικά· 

γ) οι εγγυήσεις δεν πρέπει να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% 

του οφειλόμενου δανείου ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης· 

– Όταν το μέγεθος του δανείου ή της οικονομικής υποχρέωσης 

μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, παραδείγματος χάρη επειδή 

το δάνειο αρχίζει να εξοφλείται, το ποσό που αποτελεί αντικείμενο 

της εγγύησης θα πρέπει και αυτό να μειώνεται αναλογικά, ώστε 

ανά πάσα στιγμή η εγγύηση να μην καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο 

από το 80% του οφειλόμενου δανείου ή της οικονομικής 

υποχρέωσης, 

– Οι ζημίες θα πρέπει να φέρονται αναλογικά και με τον ίδιο τρόπο 

από τον δανειοδότη και τον εγγυητή. Ομοίως, τα καθαρά έσοδα 

από την ανάκτηση οφειλών τα προερχόμενα από την αναγκαστική 

είσπραξη χρεών επί εξασφαλίσεων που παρείχε ο δανειολήπτης 

πρέπει να μειώνουν αναλογικά και με τον ίδιο τρόπο τις ζημίες που 

βαρύνουν τον δανειοδότη και τον εγγυητή. Εγγυήσεις κατά της 

πρωτεύουσας ζημίας, με τις οποίες οι ζημίες αποδίδονται πρώτα 

στον εγγυητή και κατόπιν μόνο στον δανειοδότη, θα θεωρείται ότι 

είναι πιθανό να περιλαμβάνουν ενισχύσεις.  

δ) καταβάλλεται για την εγγύηση τιμή που καθορίζεται βάσει κριτηρίων 

αγοράς. 

AIE = [Σ Dt *  Z * Ft * (1 + i)
 -t

] – Pu 
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(30) Η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι που αναφέρονται στο σημείο 

3.2. της Ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική 

σκέψη (25).  

(31) Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την τιμή που καθορίζεται βάσει κριτηρίων 

αγοράς που πρέπει να καταβληθεί για την εγγύηση, η Επιτροπή σημειώνει ως 

θετικό στοιχείο ότι (i) τα χαρακτηριστικά της εγγύησης και του υποκείμενου 

δανείου (ποσό και διάρκεια της συναλλαγής, πιθανότητα αθέτησης των 

υποχρεώσεων του δανειολήπτη, εξασφαλίσεις και οι συνέπειές τους για το 

ποσοστό ανάκτησης) θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κατηγορίας 

κινδύνου, (ii) η κατηγορία κινδύνου για κάθε δανειολήπτη μπορεί να παρέχεται 

από την […], έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας, (iii) το ποσοστό αθέτησης θα συνδεθεί με την 

κατηγορία κινδύνου που υπολογίζεται από την […] και τα μέσα ποσοστά 

αθέτησης που παρατηρούνται από τους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης 

Moody's, S&P και Fitch (βλ. αιτιολογική σκέψη (9) έως (12)), (iv) η καθαρή 

παρούσα αξία της εξασφάλισης σε περίπτωση αναγκαστικής πώλησης θα 

υπολογίζεται από τους μηχανικούς των τραπεζών, χρησιμοποιώντας την ίδια 

προσέγγιση που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για τη χορήγηση νέων δανείων για 

δικό τους λογαριασμό και με δικούς τους κινδύνους και (v) το τέλος 

περιλαμβάνει το κόστος των διοικητικών δαπανών και την αμοιβή ενός εικονικού 

κεφαλαίου (παρόμοια με την απαίτηση 3.4. της Aνακοίνωσης για τις εγγυήσεις).  

(32) Για τα καθεστώτα εγγυήσεων χωρίς κρατική ενίσχυση, η Aνακοίνωση για τις 

εγγυήσεις (ενότητα 3.4) απαιτεί να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) Δεν μπορεί να γίνει χρήση του καθεστώτος από δανειολήπτες που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. 

β) Η εμβέλεια των εγγυήσεων μπορεί να μετρηθεί ορθά κατά τον χρόνο 

παροχής τους, δηλαδή οι εγγυήσεις πρέπει να συνδέονται με 

συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές, να αφορούν ένα καθορισμένο 

μέγιστο ποσό και να περιορίζονται χρονικά·  

γ) Οι εγγυήσεις δεν πρέπει να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του 

εκάστοτε οφειλόμενου δανείου ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης·  

δ) Οι όροι του καθεστώτος στηρίζονται σε ρεαλιστική εκτίμηση του 

κινδύνου, ώστε οι προμήθειες που καταβάλλουν οι δικαιούχοι να 

επιτρέπουν, κατά πάσα πιθανότητα, την αυτοχρηματοδότησή του. 

ε) Προκειμένου να επιτευχθεί μια σωστή και προοδευτική αξιολόγηση της 

αυτοχρηματοδότησης του καθεστώτος, η καταλληλότητα του επιπέδου 

των προμηθειών πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά το έτος. 

στ) Οι προμήθειες πρέπει να καλύπτουν τους συνήθεις κινδύνους που 

συνδέονται με την παροχή της εγγύησης, τις διοικητικές δαπάνες του 

καθεστώτος, καθώς και μια ετήσια απόδοση ενός επαρκούς κεφαλαίου.  

ζ) Για να εξασφαλιστεί διαφάνεια, το καθεστώς πρέπει να προβλέπει τους 

όρους υπό τους οποίους θα χορηγούνται οι μελλοντικές εγγυήσεις, όπως 

τις επιλέξιμες εταιρείες από πλευράς πιστοληπτικής διαβάθμισης και, 
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κατά περίπτωση, τον τομέα και το μέγεθος, το μέγιστο ύψος και τη 

διάρκεια των εγγυήσεων.  

(33) Η Επιτροπή θεωρεί ότι πληρούνται οι σχετικοί όροι που αναφέρονται στο σημείο 

3.4. της Ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική 

σκέψη (26).  

(34) Ειδικότερα, η Επιτροπή σημειώνει ως θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα θα 

επανεξετάζει την επάρκεια των ασφαλίστρων τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 

συγκρίνοντας τις πραγματικές ζημίες μετά την ανάκτηση με τις εισπραχθείσες 

προμήθειες αφαιρουμένων των διοικητικών δαπανών και του κόστους κεφαλαίου. 

Οι δυνατότητες αυτοχρηματοδότησης του καθεστώτος θα υποστηρίζονται 

περαιτέρω χάρη στην πλήρη ανάλυση κινδύνου κάθε νέας εγγύησης. Βάσει της 

ανάλυσης αυτής, η εγγύηση θα κατατάσσεται σε μια κατηγορία κινδύνου και θα 

χρεώνονται οι αντίστοιχες προμήθειες εγγύησης.  

(35) Οι διοικητικές δαπάνες και το κόστος του κεφαλαίου που περιλαμβάνονται στη 

μέθοδο υπολογισμού της προμήθειας καθορίζονται σύμφωνα με τις λεπτομερείς 

διατάξεις που προβλέπονται στο σημείο 3.4 (στ) της Ανακοίνωσης για τις 

εγγυήσεις. Ειδικότερα, το υπολογιζόμενο διοικητικό κόστος περιλαμβάνει όλες 

τις δαπάνες που συνδέονται με τον έλεγχο και τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς 

και τη διαχείριση των εξασφαλίσεων.  

(36) Σύμφωνα με το σημείο 3.4 (στ) της Ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις, το Δημόσιο 

πρέπει να αμείβεται για τους κινδύνους που αναλαμβάνει και να αποφεύγονται οι 

διαφορές με τους συνήθεις εγγυητές που υπόκεινται στους κανόνες κεφαλαιακής 

επάρκειας και, σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, είναι υποχρεωμένοι να 

σχηματίζουν κεφάλαια, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώχευσης όταν 

υπάρχουν αυξομειώσεις στις ετήσιες ζημίες που συνδέονται με εγγυήσεις. Η 

Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις αναφέρει ότι το προς αμοιβή κεφάλαιο πρέπει να 

αντιστοιχεί στο 8% των τρεχουσών εγγυήσεων και ότι μια κανονική προμήθεια 

κινδύνου για κεφάλαιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 μονάδες βάσης. Συνεπώς, η 

ετήσια προμήθεια εγγύησης πρέπει να περιλαμβάνει τέλος τουλάχιστον 0,32% 

(δηλαδή 8% πολλαπλασιαζόμενο επί 4%) ως αμοιβή του κεφαλαίου. Η αμοιβή 

του κεφαλαίου που ορίστηκε από την Ελλάδα στη μεθοδολογία είναι συνεπώς 

σύμφωνη με αυτή την ελάχιστη απαίτηση.  

(37) Σύμφωνα με το σημείο 4.1 της Ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις, για τις 

μεμονωμένες εγγυήσεις και για τα καθεστώτα εγγύησης με στοιχείο ενίσχυσης, η 

Επιτροπή σημειώνει ως θετικό το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές θα υπολογίζουν 

το στοιχείο ενίσχυσης ως τη διαφορά μεταξύ της θεωρητικής αγοραίας 

προμήθειας όπως υπολογίζεται βάσει της κοινοποιηθείσας μεθοδολογίας και του 

τέλους που πράγματι χρεώνεται στον δανειολήπτη. Τα ετήσια ισοδύναμα 

επιχορήγησης που προκύπτουν θα πρέπει να αναχθούν στην παρούσα αξία τους 

με τη χρησιμοποίηση του επιτοκίου αναφοράς και να προστεθούν για να 

υπολογιστεί το συνολικό ισοδύναμο επιχορήγησης.  

(38) Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται, επιπλέον, ότι θα συμμορφώνονται με τα 

ακόλουθα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 4.1 της Ανακοίνωσης για τις 

εγγυήσεις:  

α) Οι μεμονωμένες εγγυήσεις και τα καθεστώτα εγγυήσεων δεν θα είναι 

διαθέσιμα σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες·  
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β) Οι εγγυήσεις πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένες οικονομικές 

συναλλαγές, να αφορούν ένα καθορισμένο μέγιστο ποσό και να 

περιορίζονται χρονικά·  

γ) Οι εγγυήσεις δεν θα καλύπτουν περισσότερο από το 80% του 

οφειλόμενου δανείου. 

δ) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγγυήσεων και των δανείων θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της θεωρητικής αγοραίας 

προμήθειας εγγύησης, όπως αναλύεται στην αιτιολογική σκέψη  

(39) Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί 

από τις ελληνικές αρχές για περιορισμένο χρονικό διάστημα (4 έτη). Μετά από 4 

έτη, οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι θα επανεξετάσουν το καθεστώς σε 

συνεργασία με την Επιτροπή και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα επιφέρουν τις 

κατάλληλες τροποποιήσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος βάσει της πείρας που 

θα έχει αποκτηθεί μέχρι τότε.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

(40) Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μεθοδολογία επιτρέπει κατάλληλη 

εκτίμηση κινδύνου των πράξεων που στηρίζονται από το Δημόσιο για τον 

προσδιορισμό των τελών εγγυήσεων και τον κατάλληλο υπολογισμό του 

στοιχείου ενίσχυσης σε εγγυήσεις με στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή 

θεωρεί ότι η μέθοδος υπολογισμού είναι σύμφωνη με την Ανακοίνωση για τις 

εγγυήσεις.  

5. ΑΠΟΦΑΣΗ 

Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή δέχεται ότι η 

μεθοδολογία χρησιμοποιείται από την Ελλάδα για τον υπολογισμό των τελών 

σύμφωνων με την αγορά για μεμονωμένες εγγυήσεις και καθεστώτα εγγυήσεων που 

χορηγούνται από το Δημόσιο σε μεγάλες εταιρείες, καθώς και για τον υπολογισμό 

του στοιχείου ενίσχυσης των εγγυήσεων που περιέχουν κρατικές ενισχύσεις. Οι 

ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε εγγυήσεις και υπολογίζεται με βάση την 

εγκεκριμένη μεθοδολογία θα πρέπει, συνεπώς, να θεωρούνται διαφανείς κατά την 

έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) σημείο (ii) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 651/2014 της Επιτροπής («ΓΚΑΚ») και του άρθρου 4 παράγραφος 6 

στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής (κανονισμός για 

τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας).  

Η μεθοδολογία εγκρίνεται για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 

παρούσας απόφασης. 

Εάν η παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να 

κοινοποιηθούν σε τρίτους, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή 

εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Εάν η 

Επιτροπή δεν λάβει σχετικό αιτιολογημένο αίτημα εντός της οριζόμενης 

προθεσμίας, θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε με την κοινοποίησή της σε τρίτους και με 

τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της επιστολής, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, 

στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Το αίτημά σας πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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European Commission,   

Directorate-General Competition   

State Aid Greffe   

1049 Brussels   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Με τιμή, 

Για την Επιτροπή 

 

Margrethe VESTAGER 

Μέλος της Επιτροπής 
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