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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
 
 
Οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις ενισχύσεις διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης λήγουν τον Οκτώβριο του 2009.1 Προετοιµάζοντας την αναθεώρηση των εν 
λόγω κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτροπή καλεί από τώρα όλα τα κράτη µέλη να 
κοινοποιήσουν τη σχετική εµπειρία τους βάσει του παρόντος ερωτηµατολογίου. Η Επιτροπή 
καλεί επίσης κάθε άλλο ενδιαφερόµενο να υποβάλει τις απόψεις του (όποτε αυτό είναι 
δυνατό). Επιπλέον, είναι ευπρόσδεκτες κάθε παρατηρήσεις που δεν καλύπτονται από το 
ερωτηµατολόγιο. 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. 

Προθεσµία για την υποβολή απαντήσεων είναι η 30ή Νοεµβρίου 2007. Οι απαντήσεις θα 
πρέπει να σταλούν στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, DG COMP, State aid Registry, HT 1117, B-
1049 Brussels, κατά προτίµηση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση 
stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

∆εδοµένου ότι οι απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο θα είναι προσβάσιµες στον ιστότοπο της 
Επιτροπής, παρακαλείστε να δηλώσετε ποιές πληροφορίες θεωρείτε εµπιστευτικές. 
 
 
 
A.  Γενικές ερωτήσεις 
 
1.α)  Πεδίο εφαρµογής των κατευθυντήριων γραµµών 
 

Έχουν χορηγήσει οι δηµόσιες αρχές στη χώρα σας ενισχύσεις για τη διάσωση ή την 
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων µετά το  2000; 
 
Εφόσον οι δηµόσιες αρχές στη χώρα σας έχουν χορηγήσει ενισχύσεις διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης: 
 Μπορείτε να αναφέρετε τον αριθµό περιπτώσεων (συνολικά και σε ετήσια βάση); 
Πόσες ενισχύσεις χορηγήθηκαν στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης; 

 Υπολογίστε µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την αναλογία δικαιούχων (α) που 
ανήκουν στο δηµόσιο και (β) που βρίσκονται σε ενισχυόµενες περιοχές. 

                                                 
1 Για το γενικό ιστορικό των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών και των αποφάσεων της Επιτροπής στο 
πλαίσιο αυτό βλέπε επίσης το ειδικό κεφάλαιο στον πίνακα παρακολούθησης των κρατικών ενισχύσεων 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης (φθινόπωρο 2006): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf
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 Ποιοι ήταν οι στόχοι των ενισχύσεων (διατήρηση θέσεων εργασίας, περιφερειακές 
σκοπιµότητες κλπ.); Για κάθε δηλωµένο στόχο, µπορείτε να αναφέρετε το ποσοστό 
σχετικών περιπτώσεων ; 

 Για ποιο λόγο οι αρχές σας θεωρούν ότι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης αποτελεί το 
κατάλληλο µέτρο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων; Επιτεύχθηκαν τελικά οι εν 
λόγω στόχοι; Σε ποιο βαθµό παίζει ρόλο το οικονοµικό πλαίσιο (π.χ. ευρωστία και 
προσαρµοστικότητα της εθνικής ή περιφερειακής οικονοµίας); Ποιος είναι ο ρόλος 
του νοµικού πλαισίου (αποτελεσµατικότητα των νοµοθεσιών περί 
πτώχευσης/αφερεγγυότητας); 

 Παρακολουθούν οι αρχές σας συστηµατικά την εξέλιξη εταιρειών που έλαβαν 
ενίσχυση; Βάσει της πείρας σας, επιβιώνουν µακροπρόθεσµα οι εταιρείες που έλαβαν 
ενίσχυση; Αναφέρατε ορισµένα (πρόσφατα) παραδείγµατα. 

 
Εάν οι δηµόσιες αρχές στη χώρα σας δεν έχουν χορηγήσει ενισχύσεις διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης: 
 Η µη χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης ή αναδιάρθρωσης αποτελεί πολιτική επιλογή 

(ρητή ή άρρητη) ή δεν ζητήθηκε ποτέ από τις αρχές σας να παράσχουν στήριξη σε 
προβληµατική επιχείρηση; 

 Εάν πρόκειται για πολιτική επιλογή, για ποιο λόγο οι αρχές σας δεν θεωρούν 
κατάλληλο µέτρο τη χορήγηση ενισχύσεων αναδιάρθρωσης; Σχετίζεται αυτό µε 
προηγούµενες (ανεπιτυχείς) εµπειρίες από τη χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης; Σε ποιο βαθµό παίζει ρόλο το οικονοµικό πλαίσιο (π.χ. ευρωστία και 
προσαρµοστικότητα της εθνικής ή περιφερειακής οικονοµίας); Ποιος είναι ο ρόλος 
του νοµικού πλαισίου (αποτελεσµατικότητα των νοµοθεσιών περί 
πτώχευσης/αφερεγγυότητας); 

 Χρησιµοποιείτε άλλα µέσα για να διευκολύνετε τη διάσωση και αναδιάρθρωση 
προβληµατικών επιχειρήσεων; 

 
 

1β)   Πεδίο εφαρµογής/µεµονωµένη εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών 
 

Έχετε λάβει εσείς/η εταιρεία σας ή µία εταιρεία στην οποία διατηρείτε συµµετοχή 
ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης µετά το 2000; 
 
Εάν ναι: 
 Μπορείτε να αναφέρετε το έτος ή τα έτη και τον αριθµό των ενισχύσεων; Η 
χορηγηθείσα ενίσχυση ήταν διάσωσης ή αναδιάρθρωσης (ή και τα δύο); Η ενίσχυση 
χορηγήθηκε µεµονωµένα ή στο πλαίσιο καθεστώτος ενίσχυσης; Ποιο ήταν το ποσό 
της χορηγηθείσας ενίσχυσης; 

 Η εταιρεία σας (α) ανήκει στο δηµόσιο και/ή (β) είναι εγκατεστηµένη σε ενισχυόµενη 
περιοχή; 

 Ποιοι ήταν οι στόχοι των ενισχύσεων (διατήρηση θέσεων εργασίας, περιφερειακές 
σκοπιµότητες κλπ.); Για κάθε στόχο µπορείτε να αναφέρετε τη σχετική σηµασία του 
(π.χ. κύριος στόχος, δευτερεύων στόχος κλπ.); 

 Για ποιο λόγο οι αρχές έκριναν ότι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήταν το 
κατάλληλο µέτρο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων; Επιτεύχθηκαν τελικά οι εν 
λόγω στόχοι; Σε ποιο βαθµό έπαιξε ρόλο το οικονοµικό πλαίσιο (π.χ. ευρωστία και 
προσαρµοστικότητα της εθνικής ή περιφερειακής οικονοµίας); Ποιος είναι ο ρόλος 
του νοµικού πλαισίου (αποτελεσµατικότητα των νοµοθεσιών περί 
αφερεγγυότητας/πτώχευσης); 
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 Παρακολούθησαν συστηµατικά οι αρχές σας την εξέλιξη της επιχείρησής σας µετά 
την παροχή ενίσχυσης; Εξασφαλίστηκε µακροπρόθεσµα η βιωσιµότητα της 
επιχείρησής σας; Αναφέρατε λεπτοµέρειες. 

 
Εάν, παρά το γεγονός ότι ήταν προβληµατική, η επιχείρησή σας δεν έλαβε ενίσχυση 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης από τις δηµόσιες αρχές: 
 Επρόκειτο για πολιτική επιλογή (ρητή ή άρρητη), ή η εταιρεία σας δεν ζήτησε ποτέ 
από τις αρχές σας την παροχή στήριξης; 

 Εάν επρόκειτο για πολιτική επιλογή, για ποιο λόγο οι αρχές σας δεν θεώρησαν ως 
κατάλληλο µέτρο τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης; Έπαιξε ρόλο η ύπαρξη 
προηγούµενων (ανεπιτυχών) εµπειριών από τη χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης; Σε ποιο βαθµό παίζει ρόλο το οικονοµικό πλαίσιο (π.χ. ευρωστία και 
προσαρµοστικότητα της εθνικής ή περιφερειακής οικονοµίας); Τι ρόλο παίζει το 
οικονοµικό πλαίσιο (αποτελεσµατικότητα των νοµοθεσιών περί 
αφερεγγυότητας/πτώχευσης); 

 Υπήρξαν άλλα µέσα που διευκόλυναν τη διάσωση και αναδιάρθρωση της επιχείρησής 
σας; Εάν ναι, ποια; 

 
 
2.  Εξειδικευµένη οικονοµική προσέγγιση 
 
α)  Στόχος της ενίσχυσης 
 

Το Σχέδιο ∆ράσης για τις Κρατικές Ενισχύσεις ορίζει ότι για την αξιολόγηση του 
συµβιβάσιµου µια ενίσχυσης µε την κοινή αγορά, η Επιτροπή εφαρµόζει κριτήριο 
εξισορρόπησης. Ένα σηµαντικό στοιχείο του κριτηρίου εξισορρόπησης είναι η ύπαρξη 
σαφώς προσδιορισµένων στόχων κοινού ενδιαφέροντος. Οι αναθεωρηµένες 
κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης πρέπει 
λοιπόν να ορίζουν σαφώς τους στόχους που µπορούν να επικαλούνται τα κράτη µέλη 
προκειµένου να δικαιολογήσουν τη χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης. 

 
Κατά την άποψή σας, ποιοι λόγοι/στόχοι δικαιολογούν τη χορήγηση ενισχύσεων 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης; Θα πρέπει οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης να 
χρησιµοποιούνται όταν αυτό κρίνεται αποτελεσµατικό από οικονοµική άποψη (εάν ναι, 
περιγράψτε αναλυτικά τον ακριβή στόχο, π.χ. διότι η ενίσχυση επιτρέπει σε µια εταιρεία 
που αντιµετωπίζει βραχυπρόθεσµα οικονοµικά προβλήµατα να παραµείνει ενεργή και να 
καταστεί κερδοφόρα σε µεσοπρόθεσµη έως µακροπρόθεσµη βάση), ή θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για στόχους που αφορούν το εταιρικό κεφάλαιο (εάν ναι, αναφέρατε 
αναλυτικά τον ακριβή στόχο, π.χ. για να αποφευχθούν κοινωνικά προβλήµατα ως 
αποτέλεσµα µιας πιθανούς πτώχευσης) ή και για τους δύο λόγους 
εναλλακτικά/σωρευτικά; 

 
Κατά την άποψή σας, ποια συµφέροντα πρέπει να προστατευθούν από την πολιτική της 
Επιτροπής όσον αφορά τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης όπως αυτά 
αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραµµές (π.χ. εργαζόµενοι της διασωθείσας 
επιχείρησης, πελάτες/προµηθευτές της, διαχειριστές της, ανταγωνιστές της, εργαζόµενοι 
των ανταγωνιστών, θέση στην αγορά, µερίδια αγοράς των ανταγωνιστών, ανταγωνισµός 
στην αγορά, συνολική απασχόληση στην ΕΕ, καταναλωτές γενικά); 
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β)  Στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και του εµπορίου 
 

Ένα περαιτέρω στοιχείο του κριτηρίου εξισορρόπησης αφορά τις αρνητικές συνέπειες 
των κρατικών ενισχύσεων, συγκεκριµένα στον ανταγωνισµό και το εµπόριο. Στο πλαίσιο 
του ελέγχου εξισορρόπησης, πρέπει να εξακριβώνεται εάν οι εν λόγω στρεβλώσεις είναι 
περιορισµένες ώστε ο γενικός ισολογισµός να παραµένει θετικός. 
 
Ποιες, κατά τη γνώµη σας, είναι οι σηµαντικότερες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και 
του εµπορίου που επιφέρουν οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης; 

 
Σε ποιο βαθµό και µε ποιο τρόπο (π.χ. απώλεια πελατών, µεριδίων αγοράς, απασχόλησης 
ή ευκαιριών επέκτασης) θεωρείτε ότι θίγονται οι εταιρείες όταν χορηγούνται ενισχύσεις 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης σε ανταγωνιστή τους στο ίδιο ή σε άλλο κράτος µέλος; 
Μπορείτε να αναφέρετε (πρόσφατα) παραδείγµατα; 

 
 
 
 
γ)  Καταλληλότητα – ύπαρξη εθνικής νοµοθεσίας περί πτώχευσης/αφερεγγυότητας 
 

Οι νοµοθεσίες και διαδικασίες περί αφερεγγυότητας/πτώχευσης ενδέχεται να επηρεάσουν 
την αναδιάρθρωση, δεδοµένου ότι έχουν αντίκτυπο στις διαθέσιµες επιλογές των 
προβληµατικών επιχειρήσεων. Μπορείτε να περιγράψετε (σύντοµα!) τα κύρια 
χαρακτηριστικά της νοµοθεσίας και των διαδικασιών περί πτώχευσης/αφερεγγυότητας 
στη χώρας σας; Μπορούν οι νοµοθεσίες περί αφερεγγυότητας/πτώχευσης να θεωρηθούν 
ως εναλλακτικές λύσεις για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης; Ποια είναι τα 
κύρια στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, στις νοµοθεσίες σας περί αφερεγγυότητας/πτώχευσης 
που παρεµποδίζουν µία οµαλή συνέχιση του συνόλου (σηµαντικών τµηµάτων) των 
θιγόµενων παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων; 
 
Πριν χορηγήσουν ενίσχυση αναδιάρθρωσης οι αρχές σας πραγµατοποίησαν υποθετική 
σύγκριση µεταξύ της παρέµβασης µε ενίσχυση και της εναλλακτικής περίπτωσης χωρίς 
ενίσχυση (που θα οδηγούσε δυνητικά σε συνέχιση - µέρους - της οικονοµικής 
δραστηριότητας µετά τη διαδικασία πτώχευσης/αφερεγγυότητας), στην οποία να 
εµφαίνονται οι διαφορετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στη δραστηριότητα; Εάν 
ναι, ποια ήταν τα αποτελέσµατα της εν λόγω σύγκρισης; 

 
Οι εταιρείες στη χώρα σας λαµβάνουν άλλη στήριξη εάν καταστούν αφερέγγυες, π.χ. 
πληρωµές βάσει της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλίου2 περί προσεγγίσεως των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την προστασία των µισθωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του εργοδότη; 

 
Νοµίζετε ότι µία στενότερη σχέση µεταξύ των διαδικασιών πτώχευσης/αφερεγγυότητας 
και ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης θα ήταν χρήσιµη, π.χ. επιτρέποντας τη 

                                                 
2  Οδηγία του Συµβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1980 σχετικά µε την προστασία των µισθωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη· ΕΕ L 283 της 20.10.1980, σ. 23 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002 για την τροποποίηση της 
οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την 
προστασία των µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη· ΕΕ L 270 της 8.10.2002, σ. 10. 
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χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης µόνο στο πλαίσιο επίσηµων 
διαδικασιών αφερεγγυότητας; 

 
 
B.  Ειδικές διατάξεις των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών 
 
1.  Ορισµός της  προβληµατικής επιχείρησης 
 

∆εν υπάρχει κοινοτικός ορισµός της «προβληµατικής επιχείρησης». Ωστόσο, στα σηµεία 
9 έως 12 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών θεσπίζονται ορισµένα κριτήρια. 
 Αναφέρατε τις εµπειρίες σας όσον αφορά την εφαρµογή των εν λόγω κριτήριων 
 Θεωρείτε ότι τα εν λόγω κριτήρια είναι υπέρ το δέον γενικά/αυστηρά, λαµβάνοντας 
επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι προβληµατικές επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιµες βάσει 
άλλων µέσων, όπως οι κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις De minimis, το 
πλαίσιο Ε&Α&Κ ή οι κατευθυντήριες γραµµές για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια; 

 Έχετε να υποβάλετε ενδεχόµενες προτάσεις για την τροποποίηση των εν λόγω 
κριτήριων προκειµένου αυτά να καταστούν περισσότερο λειτουργικά/αντικειµενικά; 

 
 
2.  Όµιλοι εταιρειών 
 

Στο σηµείο 13 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών θεσπίζονται ειδικοί κανόνες 
για τις επιχειρήσεις που ανήκουν ή εξαγοράζονται από µεγαλύτερο επιχειρηµατικό όµιλο. 
 Έχει προκαλέσει/προκαλεί η εφαρµογή του εν λόγω κανόνα ιδιαίτερα προβλήµατα, 
λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε 
το τι συνιστά όµιλο εταιρειών και µε ποιο τρόπο τα διαφορετικά τµήµατα ενός οµίλου 
επιτρέπεται να αλληλοϋποστηρίζονται στη διάρκεια µιας διαδικασίας πτώχευσης; 

 Η διάταξη ότι µια εταιρεία που έχει εξαγοραστεί από ευρύτερο επιχειρηµατικό όµιλο 
δεν είναι καταρχήν επιλέξιµη για ενισχύσεις αναδιάρθρωσης έχει δηµιουργήσει 
ιδιαίτερα προβλήµατα στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης κρατικών εταιρειών; 

 
 
3.  Ενισχύσεις διάσωσης 
 

Προκειµένου να καθοριστεί το ποσό που απαιτείται για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων 
µιας επιχείρησης, το σηµείο 25 (δ) αναφέρει µία µέθοδο που παρατίθεται στο παράρτηµα 
των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών. ∆ηµιούργησε/δηµιουργεί η εφαρµογή της εν 
λόγω µεθόδου προβλήµατα; Θα προτείνατε ενδεχοµένως τροποποιήσεις; 
 
Το σηµείο 26 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών ορίζει ότι αν κράτος µέλος  
υποβάλλει σχέδιο αναδιάρθρωσης εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης, η 
προθεσµία για την εξόφληση του δανείου ή για τη λήξη της εγγύησης παρατείνεται µέχρι 
να λάβει η Επιτροπή απόφαση όσον αφορά το σχέδιο. Προέκυψαν/θα µπορούσαν να 
προκύψουν καταστάσεις, στις οποίες η εταιρεία θα χρειαζόταν µεγαλύτερη στήριξη 
ρευστότητας προκειµένου να παραµείνει σε λειτουργία µέχρι η Επιτροπή να εγκρίνει το 
σχέδιο; 

 
 
4.  Αποκατάσταση της βιωσιµότητας 
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Σύµφωνα µε το σηµείο 35 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών ένα σχέδιο 
αναδιάρθρωσης πρέπει να αποκαθιστά τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της επιχείρησης. 
Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν ορίζουν συγκεκριµένους οικονοµικούς συντελεστές για 
το τι θεωρείται µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα. 
 Θα πρέπει κατά την άποψή σας να καθοριστούν συγκεκριµένοι δείκτες στις 
κατευθυντήριες γραµµές; 

 Εάν ναι, τι δείκτες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν (π.χ. απόδοση κεφαλαίου, 
λειτουργικό περιθώριο σε σύγκριση µε υγιείς επιχειρήσεις του ίδιου τοµέα); 

 
 
5.  Αντισταθµιστικά µέτρα 

 
Το σηµείο 38 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών καθορίζει ότι πρέπει να 
λαµβάνονται αντισταθµιστικά µέτρα προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι δυσµενείς 
συνέπειες στους όρους των εµπορικών συναλλαγών. 
 Κατά τη γνώµη σας, ποιες είναι οι στρεβλώσεις που θα πρέπει να αποτελούν στόχο 
των αντισταθµιστικών µέτρων ή να προλαµβάνονται µε τη λήψη τους ; 

 Ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το καταλληλότερο είδος αντισταθµιστικών µέτρων 
(π.χ. πώληση στοιχείων του ενεργητικού, µείωση της παραγωγικής ικανότητας, 
µείωση των εµποδίων εισόδου) για να αποφευχθεί στρέβλωση του ανταγωνισµού; Με 
ποιον τρόπο θα πρέπει να εφαρµόζονται τα εν λόγω µέτρα στις µεσαίες επιχειρήσεις; 
Με ποιον τρόπο θα πρέπει να εφαρµόζονται στις εταιρείες ενός προϊόντος (π.χ. 
εταιρείες από τις οποίες δεν µπορεί να διαχωριστεί µία θυγατρική προκειµένου να 
πωληθεί); 

 Το σηµείο 40 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών ορίζει ότι τα 
αντισταθµιστικά µέτρα πρέπει να είναι ανάλογα µε το µέγεθος και τη σχετική 
σηµασία µιας επιχείρησης στην αγορά/στις αγορές της και ότι θα πρέπει να 
λαµβάνονται ιδιαίτερα στην αγορά/στις αγορές στις οποίες η επιχείρηση θα αποκτήσει 
σηµαντική θέση µετά την αναδιάρθρωση. ∆ηµιούργησε/δηµιουργεί η εφαρµογή του 
εν λόγω κανόνα προβλήµατα, ειδικά όσον αφορά τον τρόπο ορισµού της σχετικής 
αγοράς/των σχετικών αγορών; 

 Με βάση την πείρα σας, τα αντισταθµιστικά µέτρα έχουν παρεµποδίσει τη 
(µεσοπρόθεσµη έως µακροπρόθεσµη) βιωσιµότητα της εταιρείας που λαµβάνει 
ενίσχυση; Σε ποιο βαθµό τα αντισταθµιστικά µέτρα είχαν επιπτώσεις (θετικές ή 
αρνητικές) στον  ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές; Για παράδειγµα, εθίγησαν οι 
καταναλωτές; 

 Τι προβλήµατα ανέκυψαν όταν προτάθηκαν/εφαρµόστηκαν τα αντισταθµιστικά 
µέτρα; Αποδείχτηκαν τα αντισταθµιστικά µέτρα κατάλληλα σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις για την αποκατάσταση των προβληµάτων ανταγωνισµού; 
Πραγµατοποιήθηκαν εκτιµήσεις της κατάστασης της αγοράς µετά την εφαρµογή των 
αντισταθµιστικών µέτρων; 

 
 

6.  Ίδια συνεισφορά 
 
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης αναµένεται να συνεισφέρουν σηµαντικά στο σχέδιο 
αναδιάρθρωσης από τους ίδιους πόρους τους. Το σηµείο 44 ποσοτικοποιεί το επίπεδο της 
ίδιας συνεισφοράς ανάλογα µε το µέγεθος των δικαιούχων. 
 Κατά την άποψή σας, θεωρείτε ότι τα όρια που καθορίζονται στο σηµείο 44 είναι τα 
κατάλληλα; 
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 Έχουν ανακύψει προβλήµατα κατά τον υπολογισµό της ίδιας συνεισφοράς σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις; 

 
 

7.  Σχέδια αναδιάρθρωσης για ΜΜΕ 
 

Σύµφωνα µε το σηµείο 59 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών τα σχέδια 
αναδιάρθρωσης για ΜΜΕ δεν χρειάζεται να εγκρίνονται από την Επιτροπή. Ωστόσο, 
κάθε σχέδιο πρέπει να εγκρίνεται από το κράτος µέλος και να ανακοινώνεται στην 
Επιτροπή. 
 Ποια είναι η πείρα σας από εν λόγω διατάξεις; Ειδικότερα, τι είδος προβληµάτων 
έχετε αντιµετωπίσει κατά την αξιολόγηση σχεδίων αναδιάρθρωσης για ΜΜΕ; 

 Με ποιον τρόπο πραγµατοποιήσατε την εν λόγω αξιολόγηση και µε ποιον τρόπο 
οργανώνεται εσωτερικά η εν λόγω αξιολόγηση, π.χ. ποια είναι η ελεγκτική αρχή; 

 Έχετε πραγµατοποιήσει κάποια εκ των υστέρων αξιολόγηση για ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης που  χορηγήθηκε σε ΜΜΕ; 

 
 

8.  Μορφή των ενισχύσεων διάσωσης/αναδιάρθρωσης 
 
Το σηµείο 25(α) των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών ορίζει ότι µία ενίσχυση 
διάσωσης πρέπει κατά κανόνα να συνίσταται σε στήριξη ρευστότητας µε τη µορφή 
εγγυήσεων δανείου ή δανείων. Για τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης δεν υπάρχει ανάλογος 
περιορισµός όσον αφορά τη µορφή της ενίσχυσης. 
 Θα το θεωρούσατε σκόπιµο να περιοριστούν οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης σε 
ορισµένες συγκεκριµένες µορφές ενίσχυσης; 

 Εάν ναι, ποιες µορφές ενίσχυσης θα πρέπει να είναι επιλέξιµες ως ενισχύσεις 
αναδιάρθρωσης; 

 
 

9. Έλεγχος και ετήσιες εκθέσεις 
 
Τα σηµεία 49 έως 51 και 86 των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών περιέχουν 
ειδικές διατάξεις όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις. Οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν 
συγκεκριµένα (α) τακτικές λεπτοµερείς εκθέσεις για µεµονωµένες περιπτώσεις µέχρι να 
θεωρηθεί ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του σχεδίου αναδιάρθρωσης (µε απλοποιηµένους 
κανόνες για τις ΜΜΕ), και (β) ειδικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τα σχέδια 
αναδιάρθρωσης. 
 Ποια είναι η πείρα σας από την εφαρµογή των λόγω διατάξεων; 
 Κατά την άποψή σας, υπάρχουν εναλλακτικά (τουλάχιστον εξίσου αποτελεσµατικά) 

µέτρα για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τις αποφάσεις της Επιτροπής όσον 
αφορά τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης; 

 
 

Γ.  ∆ιάφορα 
 
Έχετε κάποιες άλλες παρατηρήσεις σχετικά µε την εφαρµογή των κατευθυντήριων 
γραµµών διάσωσης και αναδιάρθρωσης ή προτάσεις για την τροποποίησή τους όσον 
αφορά θέµατα που δεν καλύπτονται από τις προηγούµενες ερωτήσεις; 


