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απλουστευτικά, οι ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Είναι 
προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να προκύψουν δικαιώµατα από τις 
περιλήψεις που περιλαµβάνουν τα ενηµερωτικά σηµειώµατα. Για τους 
επίσηµους κανόνες που ισχύουν σε κάθε τοµέα, ο αναγνώστης καλείται να 
ανατρέξει στα σχετικά πλήρη νοµοθετικά κείµενα, στα οποία γίνονται 
ακριβείς παραποµπές σε κάθε κεφάλαιο.  
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1. Εισαγωγή 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα τον κανονισµό γενικής απαλλαγής κατά κατηγορία (εφεξής 
«ΓΚΑΚ»), στο πλαίσιο του οποίου πολυάριθµα µέτρα κρατικών ενισχύσεων απαλλάσσονται της 
υποχρέωσης να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Η θέσπιση του ΓΚΑΚ συνιστά ένα από τα σηµαντικότερα 
τµήµατα της µεταρρύθµισης των κρατικών ενισχύσεων που ανέλαβε να πραγµατοποιήσει η Επιτροπή 
κατά τα τελευταία χρόνια. Η µεταρρύθµιση αποτελεί µείζον βήµα στην κατεύθυνση του περιορισµού της 
γραφειοκρατίας και ακολουθεί σύγχρονη προσέγγιση όσον αφορά τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, 
προκειµένου να συµβάλει στη στρατηγική της Λισαβόνας για βιώσιµη ανάπτυξη, στην 
ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας της EE, στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς και στην κοινωνική 
και περιφερειακή συνοχή. 

 

Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της πολιτικής 
ανταγωνισµού και αναγκαίο µέσο διασφάλισης του γνήσιου ανταγωνισµού και του ελεύθερου εµπορίου. 
Με τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου - των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων - εξασφαλίζονται, πρώτα 
απ' όλα, ίσοι όροι ανταγωνισµού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και αποφεύγεται ο άσκοπος και δαπανηρός 
ανταγωνισµός επιδοτήσεων µεταξύ των κρατών µελών - ένας ανταγωνισµός στον οποίο δεν µπορούν να 
αντεπεξέλθουν τα επιµέρους κράτη µέλη και ο οποίος βλάπτει ολόκληρη την EE. ∆εύτερον, η Επιτροπή 
παροτρύνει τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες να δώσουν προτεραιότητα στη δράση για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των οικονοµιών τους, καθώς και για την αύξηση της κοινωνικής και περιφερειακής 
συνοχής. Η µεταρρύθµιση των κρατικών ενισχύσεων σκοπό έχει να αναπροσανατολίσει τις ενισχύσεις 
προς στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, όπως η Ε&Α&Κ, τα µέτρα επιχειρηµατικών κεφαλαίων, η 
κατάρτιση, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας/η αλλαγή του κλίµατος και άλλα µέτρα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Τέλος, οι κανόνες της EE επιβάλλουν στους ενδιαφερόµενους φορείς την υποχρέωση 
να επαληθεύουν εάν µια κρατική ενίσχυση λίστα το κατάλληλο µέσο πολιτικής για την επίτευξη των 
στόχων κοινού συµφέροντος. Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων συµβάλλει, εποµένως, στην αποτροπή 
της άσκοπης και δαπανηρής χρήσης των δηµόσιων πόρων η οποία θα επιβάρυνε τελικά τους 
φορολογούµενους. 

Οι διατάξεις για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων είναι ποικίλες και βασίζονται στη Συνθήκη, το 
παράγωγο δίκαιο και τις δικαστικές αποφάσεις. Ο παρών οδηγός έχει σκοπό να κάνει µια συνοπτική 
επισκόπηση των ισχυόντων κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. ∆εν προβαίνει σε εξαντλητική 
περιγραφή των κανόνων αυτών ούτε του τρόπου µε τον οποίο εφαρµόζονται. Ο οδηγός αποτελείται από 
δύο ενότητες: (i) µια γενική ενότητα, στην οποία παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες των κρατικών 
ενισχύσεων, και (ii) επιµέρους ενηµερωτικά σηµειώµατα που αφορούν τα κύρια µέσα ή θέµατα των 
µεµονωµένων ενισχύσεων. 

Κατά τα προηγούµενα τρία χρόνια, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις κρατικές 
ενισχύσεις, αναθεωρήθηκαν και εκδόθηκαν ο οδικός χάρτης της µεταρρύθµισης των κρατικών 
ενισχύσεων και µια σειρά ρυθµιστικών εγγράφων περί κρατικών ενισχύσεων, όπως οι κρατικές 
ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (και για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος), 
το πλαίσιο για την Ε&Α&Κ ή οι κατευθυντήριες γραµµές για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Ο νέος 
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ΓΚΑΚ συνιστά ένα ειδικό µέτρο στο πλαίσιο αυτό, καθώς ενοποιεί και απλουστεύει τους κανόνες περί 
απαλλαγής κατά κατηγορία που ισχύουν σε όλα τα µέσα και τους τοµείς. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε 
αναγκαίο να δηµοσιευθεί αναθεωρηµένη έκδοση του οδηγού µε αυτές τις τροποποιήσεις. 

Η µεταρρύθµιση των κρατικών ενισχύσεων, την οποία δροµολόγησε η Επιτροπή το 2005, βαίνει τώρα 
προς την ολοκλήρωσή της. Με τον κανονισµό γενικής απαλλαγής κατά κατηγορία και τη δέσµη µέτρων 
για την απλούστευση των διαδικαστικών πτυχών του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων (η οποία 
περιλαµβάνει προτάσεις για την απλούστευση της διαδικασίας για ορισµένες κοινοποιήσεις, ένα κώδικα 
βέλτιστων πρακτικών και µια ανακοίνωση για την εφαρµογή της νοµοθεσίας από ιδιώτες διαµέσου των 
εθνικών δικαστηρίων) ως τελικό στάδιο της µεταρρύθµισης, η Επιτροπή συνεχίζει να εγγυάται τον 
ανταγωνισµό, ενώ τα κράτη µέλη διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγουν εκείνα τα µέσα 
στήριξης που ανταποκρίνονται καλύτερα στον συνολικό συνδυασµό πολιτικών τους.  
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2. Μέτρα που καλύπτονται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 
Η πολιτική που ακολουθείται στην ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις καθορίζεται στο άρθρο 87 παράγραφος 
1 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «η Συνθήκη»). Η εν λόγω διάταξη 
ορίζει ότι κάθε κρατική ενίσχυση είναι, καταρχήν, ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά. Με το άρθρο 88 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εντολή να ελέγχει τις κρατικές ενισχύσεις. Το ίδιο άρθρο ορίζει ότι τα κράτη 
µέλη είναι υποχρεωµένα να ενηµερώνουν την Επιτροπή εκ των προτέρων κάθε φορά που σχεδιάζουν να 
χορηγήσουν κρατική ενίσχυση («υποχρέωση κοινοποίησης»).  

Σύµφωνα µε τη βούληση των συντακτών της Συνθήκης, η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να 
καταπιαστεί µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο κάθε µέτρου που ενδέχεται να έχει συνέπειες για τις 
επιχειρήσεις.  

Οι κοινοτικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ισχύουν µόνον για τα µέτρα τα οποία πληρούν το 
σύνολο των προϋποθέσεων που απαριθµούνται στο άρθρο 87 παράγραφος 1. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι 
συγκεκριµένα οι εξής: 

α)  Μεταφορά κρατικών πόρων 

Οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων καλύπτουν µόνον τα µέτρα τα οποία συνεπάγονται τη µεταφορά 
κρατικών πόρων (από τον εθνικό προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό των περιφερειακών ή τοπικών 
φορέων, κρατικές τράπεζες και οργανισµούς κ.λπ.).  

Εξάλλου, η ενίσχυση δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται από το ίδιο το κράτος, αλλά µπορεί επίσης να 
παρέχεται από κάποια ιδιωτική ή δηµόσια παρεµβαλλόµενη οντότητα η οποία έχει λάβει σχετική εντολή 
από το ∆ηµόσιο. Τούτο µπορεί να συµβεί π.χ. σε περίπτωση που ιδιωτική τράπεζα αναλάβει την ευθύνη 
της διαχείρισης ενός καθεστώτος για τη χορήγηση ενισχύσεων προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο 
όµως χρηµατοδοτείται από το ∆ηµόσιο.  

Οι µεταφορές πόρων που στοιχειοθετούν ενίσχυση είναι δυνατό να λάβουν διάφορες µορφές: όχι µόνον 
επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου, αλλά και εγγυήσεις δανείων, ευνοϊκές ρυθµίσεις ταχείας 
απόσβεσης, εισφορές κεφαλαίου, κ.λπ. 

β) Οικονοµικό πλεονέκτηµα 

Η ενίσχυση πρέπει να ισοδυναµεί µε οικονοµικό πλεονέκτηµα το οποίο η αποδέκτρια επιχείρηση δεν θα 
είχε λάβει υπό κανονικές συνθήκες επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ορισµένα όχι τόσο οφθαλµοφανή 
παραδείγµατα συναλλαγών που πληρούν την προϋπόθεση αυτή είναι τα ακόλουθα:  

• Επιχείρηση αγοράζει ή µισθώνει ακίνητο κρατικής ιδιοκτησίας σε τιµή κατώτερη της αγοραίας.  
• Επιχείρηση πωλεί ακίνητο στο κράτος σε τιµή υψηλότερη της αγοραίας. 
•  Επιχείρηση τυγχάνει προνοµιακής πρόσβασης σε υποδοµές χωρίς να καταβάλει οικονοµικό 

αντάλλαγµα.  
•  Επιχείρηση λαµβάνει επιχειρηµατικά κεφάλαια από το ∆ηµόσιο υπό όρους ευνοϊκότερους από 

αυτούς που θα είχε εξασφαλίσει εάν τα κεφάλαια παρέχονταν από ιδιώτη επενδυτή.  
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γ) Επιλεκτικότητα 

Η κρατική ενίσχυση πρέπει να παρέχεται επιλεκτικά, διαταράσσοντας µε τον τρόπο αυτό την ισορροπία 
µεταξύ συγκεκριµένων επιχειρήσεων και των ανταγωνιστών τους. Η «επιλεκτικότητα» είναι το στοιχείο 
το οποίο διαφοροποιεί τις κρατικές ενισχύσεις από τα λεγόµενα «µέτρα γενικού χαρακτήρα», δηλαδή τα 
µέτρα που ισχύουν αυτοµάτως για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις σε ένα κράτος µέλος, ανεξαρτήτως 
τοµέα δραστηριότητας (όπως π.χ. τα περισσότερα φορολογικά µέτρα που εφαρµόζονται στο σύνολο της 
επικράτειας ενός κράτους µέλους).  

Ένα καθεστώς ενισχύσεων θεωρείται «επιλεκτικό» εάν οι αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή του 
µπορούν µέχρι ενός σηµείου να αποφασίζουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Η προϋπόθεση της 
επιλεκτικότητας πληρούται επίσης αν το καθεστώς εφαρµόζεται σε τµήµα µόνο της επικράτειας του 
οικείου κράτους µέλους (όπως συµβαίνει στην περίπτωση όλων των περιφερειακών και τοµεακών 
καθεστώτων ενισχύσεων).  

 
δ) Συνέπειες για τον ανταγωνισµό και το εµπόριο 
 

Η ενίσχυση πρέπει να έχει δυνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισµό και τις συναλλαγές µεταξύ κρατών 
µελών. Αρκεί να αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος αναπτύσσει οικονοµική δραστηριότητα σε µία αγορά 
στην οποία πραγµατοποιούνται συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών. Τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου 
δεν έχουν σηµασία εν προκειµένω (ακόµη και µια µη κερδοσκοπική οργάνωση µπορεί να αναπτύσσει 
οικονοµικές δραστηριότητες).  

Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει την άποψη ότι οι ενισχύσεις µικρού ύψους [ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de 
minimis)]1] δεν έχουν δυνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισµό και τις συναλλαγές µεταξύ κρατών 
µελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ενισχύσεις αυτές δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης.  

Από την ανωτέρω συνοπτική περιγραφή των κριτηρίων που ισχύουν για τον ορισµό των κρατικών 
ενισχύσεων καθίσταται σαφές ότι το πεδίο εφαρµογής των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών 
ενισχύσεων είναι ευρύ (αλλά όχι απεριόριστο). 

3. Συµβατές κρατικές ενισχύσεις 
Σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, τα µέτρα ενίσχυσης που συγκεντρώνουν το 
σύνολο των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών είναι καταρχήν ασυµβίβαστα µε την κοινή αγορά. 
Παρόλα αυτά, η αρχή του ασυµβίβαστου δεν ισοδυναµεί µε απόλυτη απαγόρευση. Στο άρθρο 87 
παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης προσδιορίζονται ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες µια κρατική 
ενίσχυση ενδέχεται να θεωρηθεί αποδεκτή (πρόκειται για τις λεγόµενες «απαλλαγές»). Η ύπαρξη των 
εξαιρέσεων αυτών δικαιολογεί επίσης την εξέταση των σχεδιαζόµενων κρατικών ενισχύσεων από την 
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 88 της Συνθήκης, δυνάµει του οποίου τα κράτη µέλη οφείλουν να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχέδιο για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, και τούτο πριν από την 

                                                 
1 Βλ. ενηµερωτικό σηµείωµα 13 σχετικά µε τον κανόνα περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας. 
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υλοποίηση του σχεδίου. Εξάλλου, η ίδια διάταξη παραχωρεί στην Επιτροπή τη διακριτική ευχέρεια να 
αποφασίζει κατά πόσον το εκάστοτε προτεινόµενο µέτρο ενίσχυσης είναι δυνατό να θεωρηθεί εξαιρετέο 
ή εάν «το οικείο κράτος οφείλει να καταργήσει ή να τροποποιήσει την ενίσχυση». 

Για την πλειονότητα των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων, οι κατά παρέκκλιση ρυθµίσεις που 
παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι εκείνες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του 
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης: 

• Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) αφορά τις «ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής 
αναπτύξεως περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες 
επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση». 

• Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) αφορά τις «ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως 
ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους 
όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον». 
 

Στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών της, η Επιτροπή έχει αναπτύξει συγκεκριµένες µεθοδολογίες, 
ανάλογα µε το µέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης, τον τόπο όπου αυτή εδρεύει, τον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται, τον σκοπό της ενίσχυσης κ.λπ. Προκειµένου να εξασφαλίσει διαφάνεια, 
προβλεψιµότητα και ασφάλεια δικαίου, η Επιτροπή έχει δηµοσιεύσει τα κριτήρια που εφαρµόζει για να 
κρίνει κατά πόσον τα µέτρα ενίσχυσης που της κοινοποιούνται είναι δυνατό να υπαχθούν σε κάποια από 
τις εξαιρέσεις. Η δηµοσίευση αυτή έχει γίνει µε τη µορφή κανονισµών, ανακοινώσεων, πλαισίων 
κανόνων, κατευθυντήριων γραµµών και επιστολών προς τα κράτη µέλη2. 

Μπορούµε να διακρίνουµε τρεις βασικές κατηγορίες εξαιρέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 
στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης: 

 
α) Περιφερειακές ενισχύσεις 
 
Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης 
παρέχουν από κοινού τη νοµική βάση για την έγκριση µέτρων κρατικής ενίσχυσης τα οποία αποσκοπούν 
στην αντιµετώπιση προβληµάτων περιφερειακού χαρακτήρα. Ειδικότερα: 

• Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης αφορά τις κρατικές ενισχύσεις µε στόχο την 
προώθηση της ανάπτυξης «περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις 
οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση». Για τον λόγο αυτό, η υπαγωγή στη συγκεκριµένη 
διάταξη γίνεται µε βάση ένα κριτήριο κοινοτικής ισχύος (πρέπει να πρόκειται για περιφέρεια 
NUTS II µε κατά κεφαλή ΑΕΠ – ΜΑ∆ (µονάδα αγοραστικής δύναµης) κατώτερο του 75% του 
κοινοτικού µέσου όρου της ΕΕ-253). Για την περίοδο 2007-2010, οι περιφέρειες µε κατά κεφαλή 
ΑΕΠ – ΜΑ∆ κατώτερο του 75% του µέσου όρου της EΕ-25 (ΜΑ∆)4 είναι επίσης επιλέξιµες 
σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α). 

 
• Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης καλύπτει τις ενισχύσεις προς άλλου είδους 

                                                 
2 Όλοι οι συναφείς κανονισµοί, ανακοινώσεις, πλαίσια κανόνων και κατευθυντήριες γραµµές περιλαµβάνονται στην 
ιστοσελίδα της Γ∆ Ανταγωνισµού: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/sar.html 
3 Χάρη συνέπειας, τα δεδοµένα της EΕ-25 χρησιµοποιούνται για το σύνολο της περιόδου 2007-2013. 
4 Ισοδυναµεί µε το 82,2% του µέσου όρου του κατά κεφαλή ΑΕΠ (µε βάση την αγοραστική δύναµη) της EΕ-25. 



 10  

προβληµατικές περιφέρειες (των κρατών µελών), και συγκεκριµένα τις «ενισχύσεις για την 
προώθηση της αναπτύξεως [...] ορισµένων οικονοµικών περιοχών». Η συγκεκριµένη διάταξη 
παραχωρεί στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να παρέχουν στήριξη σε περιφέρειες οι οποίες 
µειονεκτούν σε σύγκριση µε τον εθνικό µέσο όρο. Ο κατάλογος των περιφερειών που υπάγονται στη 
συγκεκριµένη εξαίρεση αποφασίζεται οµοίως από την Επιτροπή, αλλά κατόπιν προτάσεως των 
κρατών µελών. Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν εθνικά κριτήρια προς αιτιολόγηση των 
προτάσεών τους.  

 
Τα κριτήρια που εφαρµόζονται για την αξιολόγηση των περιφερειακών ενισχύσεων παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά στις «κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 2007-2013». Το περιεχόµενο του εγγράφου αυτού παρουσιάζεται συνοπτικά στο παράρτηµα, 
στο ενηµερωτικό σηµείωµα για τις περιφερειακές ενισχύσεις. 

 

β) Άλλοι κανόνες οριζόντιου χαρακτήρα: 
Οι κανόνες που ισχύουν για όλους τους κλάδους, δηλαδή οι κανόνες «οριζόντιου χαρακτήρα», 
συγκεκριµενοποιούν τη θέση της Επιτροπής έναντι ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων που αποβλέπουν 
στην αντιµετώπιση προβληµάτων ικανών να ανακύψουν σε οποιοδήποτε κλάδο και σε οποιαδήποτε 
περιφέρεια.  
Μέχρι σήµερα, η Επιτροπή έχει εκδώσει «πλαίσια κανόνων», «κατευθυντήριες γραµµές» ή «κανονισµούς 
απαλλαγής κατά κατηγορία», όπου προσδιορίζει τα κριτήρια τα οποία εφαρµόζει σε σχέση µε τις 
ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων: 

• ενισχύσεις για την αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος και για άλλες δραστηριότητες 
περιβαλλοντικής προστασίας, 

• ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία, 
• ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, 
• ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 
• ενισχύσεις για την απασχόληση, 
• ενισχύσεις για την επαγγελµατική εκπαίδευση 
• ενισχύσεις για επιχειρηµατικά κεφάλαια, και 
• ενισχύσεις για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος. 

 

Οι «κανονισµοί απαλλαγής κατά κατηγορία», τα «πλαίσια κανόνων», και οι «κατευθυντήριες γραµµές» 
που αναφέρονται σε καθεµιά από τις παραπάνω κατηγορίες ενισχύσεων παρουσιάζονται επίσης 
περιληπτικά στα επισυναπτόµενα ενηµερωτικά σηµειώµατα.  

 

γ) Τοµεακοί κανόνες: 

Η Επιτροπή έχει επίσης εκδώσει κανόνες οι οποίοι αφορούν συγκεκριµένους τοµείς δραστηριοτήτων ή 
κλάδους. Με αυτούς προσδιορίζει την προσέγγιση που ακολουθεί έναντι των κρατικών ενισχύσεων προς 
επιµέρους τοµείς. Σηµαντικότεροι στο πλαίσιο αυτό είναι οι ακόλουθοι: 
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• Γενικοί τοµείς 

Με την πάροδο των ετών θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για διάφορους τοµείς στους οποίους εντοπίζονται 
ιδιαίτερες µορφές προβληµάτων ή συνθηκών που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε ένα ειδικό σύνολο 
κανόνων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν σήµερα οι ακόλουθοι τοµείς: οπτικοακουστική παραγωγή, 
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, άνθρακας, ηλεκτρική ενέργεια (λανθάνον κόστος), ταχυδροµικές υπηρεσίες 
και ναυπηγική βιοµηχανία. Ισχύουν επίσης συγκεκριµένοι περιορισµοί για τη χορήγηση ενισχύσεων στη 
χαλυβουργία και στη βιοµηχανία συνθετικών ινών. 
 

• Γεωργία, δασοκοµία, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες 

Οι γενικής ισχύος κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό δεν 
εφαρµόζονται ή εφαρµόζονται µόνον εν µέρει στους κλάδους που συνδέονται µε την παραγωγή και την 
εµπορία προϊόντων γεωργίας και αλιείας5. Οι κανόνες που ισχύουν σε αυτούς τους τοµείς θεσπίζονται κατά 
κύριο λόγο µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της 
γεωργίας και δασοκοµίας 2007-20136 και µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για την εξέταση 
κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας7. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες που ισχύουν στους εν λόγω κλάδους παρέχονται από 
τις αρµόδιες για τις κρατικές ενισχύσεις µονάδες της Γ∆ Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της 
Γ∆ Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας. 

 

• Μεταφορές 

Στον τοµέα των οδικών µεταφορών εφαρµόζονται οι γενικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 
(συµπεριλαµβανοµένου του κανονισµού για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας), µολονότι υπάρχουν 
ορισµένες εξαιρέσεις (π.χ. ο µεταφορικός εξοπλισµός δεν είναι γενικά επιλέξιµος για ενίσχυση, οι 
ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων εξαιρούνται από τον κανονισµό 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, και το ανώτατο όριο για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 
µειώνεται στα 100 000 ευρώ για τον τοµέα των οδικών µεταφορών).  
Ειδικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ανά τοµέα ισχύουν στους υπόλοιπους µεταφορικούς κλάδους 
(σιδηροδροµικές, αεροπορικές, εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες µεταφορές). Πληροφορίες σχετικά µε 
τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν στους υπόψη τοµείς παρέχονται από την αρµόδια 
για τις κρατικές ενισχύσεις µονάδα της Γ∆ Ενέργειας και Μεταφορών8. 

Η Γ∆ Ενέργειας και Μεταφορών είναι επίσης αρµόδια για την εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών 

                                                 
5 Τα προϊόντα που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ΕΚ (διεύθυνση στο 
∆ιαδίκτυο: http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm). 
 
7 ΕΕ C 319 της 27.12.2006, σ. 1. 
 
8 ΕΕ C 84 της 3.4.2008, σ. 10. 
 
8 Βλ. http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm
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ενισχύσεων στον τοµέα του άνθρακα9.  

 

δ) Ειδικά µέσα ενίσχυσης 
Για τη χρήση ειδικών µέσων ενίσχυσης, όπως π.χ. οι εγγυήσεις, οι φορολογικές ενισχύσεις και οι 
εισφορές κεφαλαίων, καθώς και για τον υπολογισµό του στοιχείου ενίσχυσης ενός µέτρου, παρέχονται 
οδηγίες, οι οποίες περιλαµβάνονται σε ορισµένα σηµειώµατα που δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο για 
τον ανταγωνισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ανακεφαλαίωση 
 

Πέραν των προαναφεροµένων αρµοδιοτήτων της Γ∆ Γεωργίας, της Γ∆ Αλιείας και της Γ∆ Ενέργειας και 
Μεταφορών, αρµόδια για τις ενισχύσεις σε όλους τους άλλους τοµείς είναι η Γ∆ Ανταγωνισµού.  

Στον πίνακα 1 στην επόµενη σελίδα ανακεφαλαιώνονται οι βασικές κατηγορίες ενισχύσεων στις οποίες 
αναφέρονται οι «κατευθυντήριες γραµµές», τα «πλαίσια κανόνων» ή οι «κανονισµοί απαλλαγής κατά 
κατηγορία» που έχει εκδώσει έως σήµερα η Επιτροπή. Στον πίνακα διευκρινίζεται επίσης για κάθε 
κατηγορία εάν είναι δυνατό να γίνει δεκτή απαλλαγή για ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ ή εάν η 
απαλλαγή περιορίζεται κανονικά στις ενισχυόµενες περιφέρειες. Στην τελευταία στήλη του πίνακα 
αναγράφεται ο τίτλος του ενηµερωτικού σηµειώµατος (βλ. παράρτηµα) που αφορά τη συγκεκριµένη 
ενίσχυση. 

 

Πίνακας 1. Κύριες κατηγορίες οριζόντιων και περιφερειακών ενισχύσεων που επιτρέπονται στο πλαίσιο των κοινοτικών 
κατευθυντήριων γραµµών, πλαισίων και κανονισµών 

Περιοχές περιφερειακών 
ενισχύσεων 

Ενίσχυση για: Περιοχές 
άρθρ. 87 
παρ. 3 
στοιχ. α) 

Περιοχές 
άρθρ. 87 παρ. 

3 στοιχ. γ) 

Άλλες 
περιοχές 

Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα 
(βλ. παράρτηµα) 

Αρχική επένδυση (µεγάλες 
επιχειρήσεις) 

Ναι Ναι Όχι Περιφερειακή ενίσχυση + ΓΚΑΚ 

Αρχική επένδυση (ΜΜΕ) Ναι Ναι Ναι Περιφερειακή ενίσχυση + Ενίσχυση 
προς ΜΜΕ + ΓΚΑΚ 

Περιβαλλοντικές δαπάνες  Ναι Ναι Ναι Περιβαλλοντική ενίσχυση + ΓΚΑΚ 
∆απάνες Ε&Α&Κ Ναι Ναι Ναι Ενίσχυση για Ε&Α&Κ + ΓΚΑΚ 
Ενίσχυση για µεταφορές(*) Ναι(*) Ναι(*) Όχι Περιφερειακή ενίσχυση  
Ήπια ενίσχυση (ΜΜΕ) Ναι Ναι Ναι Ενίσχυση προς ΜΜΕ + ΓΚΑΚ 

                                                 
9 Συγκεκριµένα, η Γ∆ Ενέργεια και Μεταφορές είναι αρµόδια για τον λιθάνθρακα που εµπίπτει στον ορισµό του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συµβουλίου, της 23 ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία 
άνθρακα, δηλαδή για τον άνθρακα υψηλής, µέσης και χαµηλής ποιότητας της κατηγορίας "Α" και "Β", σύµφωνα µε το διεθνές 
σύστηµα κωδικοποίησης ανθράκων της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών. 
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Ενίσχυση για επιχειρηµατικά 
κεφάλαια  

Ναι Ναι Ναι Ενίσχυση για επιχειρηµατικά 
κεφάλαια + ΓΚΑΚ 

Υπηρεσίες γενικού 
οικονοµικού συµφέροντος 

Ναι Ναι Ναι Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος 
 

Ενίσχυση για επαγγελµατική 
εκπαίδευση 

Ναι Ναι Ναι Ενίσχυση για επαγγελµατική 
εκπαίδευση + ΓΚΑΚ 

Ενίσχυση διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης  

Ναι Ναι Ναι Ενίσχυση διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης  

* Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση του επιπλέον κόστους µεταφοράς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν σε 
εξόχως απόκεντρες περιοχές ή σε περιφέρειες µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού .  
 

 

4. Η βασική µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των κρατικών 
ενισχύσεων 
 
Η δέσµη µέτρων για τη µεταρρύθµιση των κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιώντας την πείρα που 
συσσωρεύθηκε και την εµπειρογνωσία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, εισήγαγε µια αναλυτικότερη 
οικονοµική προσέγγιση για την αξιολόγηση των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων. Θέσπισε ακριβέστερα 
οικονοµικά κριτήρια και µεθοδολογία για την αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών στοιχείων ενός 
µέτρου κρατικής ενίσχυσης προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος για «λιγότερες αλλά καλύτερα 
στοχευµένες ενισχύσεις». 
 
Οι οικονοµικοί παράγοντες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάλυση των κρατικών ενισχύσεων, 
τόσο κατά τη φάση του χαρακτηρισµού ενός µέτρου ως ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1 
της Συνθήκης όσο και για την αξιολόγηση της συµβατότητας των µέτρων ενίσχυσης. Όσον αφορά το 
πρώτο στάδιο, η Επιτροπή αναθεώρησε την ανακοίνωση περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας 
(ενηµερωτικό σηµείωµα 13) και την ανακοίνωση περί εγγυήσεων (ενηµερωτικό σηµείωµα 12), ενώ 
αναθεωρεί επί του παρόντος και την ανακοίνωση περί της αρχής του ιδιώτη επενδυτή της ελεύθερης 
αγοράς.  
 
Η αξιολόγηση της συµβατότητας µιας ενίσχυσης αποτελεί ουσιαστικά µια στάθµιση των θετικών 
επιπτώσεων της ενίσχυσης (ως προς τη συµβολή της στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισµένου στόχου 
κοινού συµφέροντος) και των αρνητικών της επιπτώσεων (ιδίως ως προς τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού και του εµπορίου) («κριτήριο της εξισορρόπησης»). Για να χαρακτηρισθεί συµβατή µια 
ενίσχυση πρέπει να είναι αναγκαία και ανάλογη προς την επίτευξη συγκεκριµένου στόχου κοινού 
συµφέροντος. 
 
Η αναλυτικότερη προσέγγιση που ακολουθείται τώρα δεν σηµαίνει, ωστόσο, ότι κάθε κρατική ενίσχυση 
ανεξαιρέτως πρέπει να υποβάλλεται σε συγκεκριµένη σε βάθος αξιολόγηση. Εφαρµόζοντας το οικονοµικό 
κριτήριο της εξισορρόπησης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις οικονοµικές απαιτήσεις κατά τη θέσπιση των 
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γενικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ενώ παράλληλα παρέχει την ευχέρεια εφαρµογής του πλέον 
ενδεικνυόµενου συστήµατος ελέγχου. Ως εκ τούτου, οι υποθέσεις που προκαλούν τη λιγότερη στρέβλωση 
ανταγωνισµού δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις (βλ. ενηµερωτικό σηµείωµα 13 για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας). ∆εύτερον, οι υποθέσεις για τις οποίες είναι δυνατό να σχεδιαστεί ένα σύνολο 
κριτηρίων συµβατότητας τα οποία µπορούν να εφαρµόζονται εύκολα εκ των προτέρων, απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση κοινοποίησης (βλ. ενηµερωτικό σηµείωµα 1 για τον ΓΚΑΚ). Το επόµενο επίπεδο, η 
συνήθης αξιολόγηση, επιτρέπει στην Επιτροπή να αξιολογεί τις περισσότερες υποθέσεις βάσει 
προκαθορισµένων όρων (όπως καθορισµένες εντάσεις της ενίσχυσης) µε σκοπό να εξασφαλίζονται η 
αναλογικότητα και η αναγκαιότητα της ενίσχυσης και οι περιορισµένες επιπτώσεις της όσον αφορά τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού, δηλ. τις υποθέσεις για τις οποίες η αναλυτικότερη οικονοµική αξιολόγηση 
γίνεται κατά κατηγορία εκ των προτέρων και αντανακλάται στις νοµικές αρχές των κανόνων. Το τελευταίο 
επίπεδο ελέγχου - η εµπεριστατωµένη αξιολόγηση - εφαρµόζεται για τις υποθέσεις που έχουν τις 
περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισµού, οπότε η Επιτροπή επαληθεύει 
την οικονοµική λογική της ενίσχυσης ανά περίπτωση. 
 

Πίνακας 2. ∆ιαβάθµιση της αξιολόγησης: 
1 ∆εν συνιστά ενίσχυση-Ήσσονος σηµασίας 
2 Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία 

(ΓΚΑΚ) 
3 Συνήθης αξιολόγηση 
4 Εµπεριστατωµένη αξιολόγηση 

 
Το βασικό στοιχείο της αναλυτικότερης οικονοµικής προσέγγισης είναι το κριτήριο της εξισορρόπησης. 
Πρόκειται ουσιαστικά για ανάλυση κόστους-οφέλους του προτεινόµενου µέτρου. 
 
Το κριτήριο της εξισορρόπησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία ανάλυσης: 
 
1. Σαφώς καθορισµένος στόχος κοινού συµφέροντος 
 
Η ενίσχυση πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη σαφώς καθορισµένου στόχου κοινού συµφέροντος (όπως 
π.χ. η ανάπτυξη, η απασχόληση, η συνοχή, η προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.). Σε αυτούς τους 
στόχους µπορεί να περιλαµβάνονται στόχοι που αφορούν τόσο την αποτελεσµατικότητα όσο και τη 
δίκαια µεταχείριση. Στόχοι που αφορούν την αποτελεσµατικότητα είναι αυτοί που αποσκοπούν στη 
διόρθωση µιας δυσλειτουργίας της αγοράς (π.χ. εξωτερικότητες, ατελής πληροφόρηση, προβλήµατα 
συντονισµού). Μεταξύ των στόχων που αφορούν την ειδική µεταχείριση µπορεί να περιλαµβάνονται, για 
παράδειγµα, η απασχόληση εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες ή η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις 
προκειµένου να εγκαθιστούν εργοστάσια σε µειονεκτικές περιοχές. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ενίσχυση 
µπορεί επίσης να εγκρίνεται για την προώθηση της µετάβασης σε αγορές που λειτουργούν καλύτερα. 
 
2. Σωστά σχεδιασµένο µέσο 
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Το ζητούµενο στην περίπτωση αυτή είναι να διαπιστωθεί εάν η ενίσχυση είναι σωστά σχεδιασµένη για την 
επίτευξη του στόχου κοινού συµφέροντος όπως ορίζεται ανωτέρω. Προς τον σκοπό αυτό, είναι 
αποφασιστικής σηµασίας οι απαντήσεις που θα δοθούν στις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις: 
 

• Αποτελεί η ενίσχυση κατάλληλο µέσο πολιτικής. Χωρίς να γίνεται παρέµβαση την επιλογή των 
πολιτικών µέσων από το κράτος µέλος, η κρατική ενίσχυση πρέπει να χορηγείται όταν τα 
πλεονεκτήµατα από τη χρήση ενός επιλεκτικού µέσου (όπως µια κρατική ενίσχυση) είναι 
συγκεκριµένα και αποδεδειγµένα. 

 
• Λειτουργεί η ενίσχυση ως κίνητρο; Μεταβάλλεται η συµπεριφορά του δικαιούχου χάρη στην 

ενίσχυση; Ο δικαιούχος, ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης, οφείλει να προβεί σε δραστηριότητες τις 
οποίες (i) δεν θα πραγµατοποιούσε σε καµία περίπτωση χωρίς την ενίσχυση ή (ii) θα 
πραγµατοποιούσε σε περιορισµένο βαθµό ή διαφορετικά. Σκοπός είναι να αποφεύγεται η 
χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για δραστηριότητα στην οποία θα προέβαινε η επιχείρηση σε κάθε 
περίπτωση, ακόµα και χωρίς την ενίσχυση, στον ίδιο βαθµό (π.χ. επαγγελµατική εκπαίδευση, την 
οποία θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να παράσχει η επιχείρηση στους εργαζοµένους σε αυτή ώστε 
να είναι σε θέση να λειτουργήσει). 

 
• Είναι το µέτρο ενίσχυσης ανάλογο προς το συγκεκριµένο πρόβληµα; ∆ηλαδή, θα µπορούσε να 

επιτευχθεί η ίδια αλλαγή συµπεριφοράς µε λιγότερη ενίσχυση; Το ποσό και η ένταση της 
ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισµένα στο ελάχιστο αναγκαίο για την πραγµατοποίηση της 
δραστηριότητας. Κανονικά, η ενίσχυση θεωρείται ανάλογη εάν δεν υπερβαίνονται οι µέγιστες 
εντάσεις ενίσχυσης που προβλέπει η νοµοθεσία. 

 
Για να πραγµατοποιήσει την ανάλυσή της, η Επιτροπή πρέπει να εντοπίσει ένα αντιπαράδειγµα, ώστε να 
συγκρίνει το σχέδιο που δέχεται την ενίσχυση µε µια υποθετική κατάσταση κατά την οποία δεν χορηγείται 
ενίσχυση. Μόνον έτσι µπορούν να αναλυθούν ορισµένοι από τους στόχους κοινού συµφέροντος (π.χ. µια 
δυσλειτουργία της αγοράς) και η λειτουργία της ενίσχυσης ως κίνητρο (µεταβλήθηκε η συµπεριφορά του 
δικαιούχου;). 

3. Στάθµιση των θετικών και των αρνητικών συνεπειών / θετικό τελικό αποτέλεσµα 
 
Το ζήτηµα αυτό αφορά τις ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες της ενίσχυσης και την έκτασή τους σε σχέση 
µε τις θετικές συνέπειες. 
 
Οι αρνητικές συνέπειες αφορούν κατά κύριο λόγο τις στρεβλωτικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό και το 
εµπόριο, όπως η αποτροπή της εξόδου και η διάσωση µη αποδοτικών εταιρειών, ο παραγκωνισµός των 
ιδιωτικών επενδύσεων, η διατάραξη των δυναµικών κινήτρων, το δηµοσιονοµικό κόστος µιας κρατικής 
ενίσχυσης κ.λπ.  
 
Για να θεωρηθεί συµβατή µια ενίσχυση, ένα µεγάλο σύνολο αρνητικών συνεπειών πρέπει να 
αντισταθµίζεται επαρκώς από το αντίστοιχο υψηλό επίπεδο των θετικών συνεπειών της ενίσχυσης. Για την 
πραγµατοποίηση µιας τέτοιας ανάλυσης, οι συνέπειες της ενίσχυσης στις δύο πλευρές της εξίσωσης πρέπει 
να εκφράζονται τόσο µε ποιοτικούς όσο και, στο µέτρο του δυνατού, µε ποσοτικούς όρους. Η Επιτροπή θα 
πραγµατοποιεί µια συνολική εκτίµηση των επιπτώσεων τέτοιων µέτρων ενίσχυσης στους παραγωγούς και 
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τους καταναλωτές στις σχετικές αγορές. Το συνολικό αποτέλεσµα θα εξαρτάται από µια σειρά 
χαρακτηριστικών του προτεινόµενου µέτρου ενίσχυσης και, για τα µέτρα που αποτελούν αντικείµενο 
εµπεριστατωµένης αξιολόγησης, θα αξιολογείται ανά περίπτωση.  
 
 

5. ∆ιαδικασίες κοινοποίησης και έγκρισης 
Η εποπτεία των κρατικών ενισχύσεων σε επίπεδο Κοινότητας στηρίζεται στο σύστηµα των εκ των 
προτέρων εγκρίσεων, βάσει του οποίου τα κράτη µέλη οφείλουν να ενηµερώνουν («εκ των προτέρων 
κοινοποίηση») την Επιτροπή περί των σχεδίων που αποβλέπουν στη θέσπιση ή στην τροποποίηση 
κρατικών ενισχύσεων, και δεν επιτρέπεται να θέσουν σε εφαρµογή τέτοια ενίσχυση πριν αυτή εγκριθεί 
από την Επιτροπή («αρχή της αναστολής της εφαρµογής»). Η Συνθήκη αναθέτει στην Επιτροπή την 
αρµοδιότητα να αποφασίζει κατά πόσον το κοινοποιούµενο µέτρο ενίσχυσης συνιστά κρατική ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, και εάν ναι, κατά πόσον πληροί τους όρους 
για τη χορήγηση απαλλαγής δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 2 ή 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Τα 
κράτη µέλη δεν µπορούν να χορηγήσουν κρατική ενίσχυση παρά µόνον εάν αυτή έχει κοινοποιηθεί και 
εγκριθεί από την Επιτροπή. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται χωρίς έγκριση της Επιτροπής 
χαρακτηρίζονται αυτοµάτως «παράνοµες». Σύµφωνα µε τους ισχύοντες διαδικαστικούς κανόνες, η 
Επιτροπή υποχρεούται να διατάξει την ανάκτηση από τους δικαιούχους οιασδήποτε παράνοµης 
ενίσχυσης η οποία κρίνεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά. Εξάλλου, τα κοινοτικά δικαστήρια 
αναγνώρισαν ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι αρµόδια να αποφασίζουν εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες 
διαδικασίες κοινοποίησης και, σε αντίθετη περίπτωση, να διατάσσουν την ανάκτηση της ενίσχυσης και 
των σχετικών τόκων. 

Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή δροµολόγησε µια διαδικασία εκσυγχρονισµού και απλούστευσης των 
διαδικασιών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τον σκοπό αυτό, το Συµβούλιο εξέδωσε τον 
κανονισµό (EΚ) αριθ. 994/98, της 7ης Μαΐου 1998, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να 
εκδίδει τους λεγόµενους «κανονισµούς απαλλαγής κατά κατηγορία» για τις κρατικές ενισχύσεις. Με 
αυτούς τους κανονισµούς η Επιτροπή µπορεί να κηρύσσει ορισµένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων 
συµβατές µε τη Συνθήκη εφόσον πληρούν ορισµένους όρους, απαλλάσσοντάς τις κατά τον τρόπο αυτόν 
από την υποχρέωση της εκ των προτέρων κοινοποίησης και έγκρισης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή είχε 
εκδώσει στο παρελθόν αρκετούς κανονισµούς απαλλαγής κατά κατηγορία. Το 2008, ωστόσο, οι 
κανονισµοί αυτοί αντικαταστάθηκαν από τον νέο κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία ο οποίος 
ενοποιεί το ισχύον νοµικό πλαίσιο και εισάγει νέες κατηγορίες µέτρων που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση κοινοποίησης. Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη δύνανται να χορηγούν ενισχύσεις οι οποίες 
πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον ΓΚΑΚ χωρίς να χρειάζεται να κοινοποιούν εκ των προτέρων 
τις ενισχύσεις στην Επιτροπή και να ζητούν την έγκρισή της. Περισσότερες πληροφορίες για τον ΓΚΑΚ 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα (ενηµερωτικό σηµείωµα 1). Με έναν άλλο κανονισµό κωδικοποιείται η 
εφαρµογή του κανόνα περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας. Στον εν λόγω κανονισµό προβλέπεται ότι τα 
µέτρα ενίσχυσης προς µια επιχείρηση που δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ στη 
διάρκεια τριών οικονοµικών ετών και τα οποία πληρούν ορισµένους άλλους όρους, δεν συνιστούν 
κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, εφόσον κριθεί ότι δεν 
επηρεάζουν τις συναλλαγές ούτε στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό (ενηµερωτικό σηµείωµα 13). Τέτοια 
µέτρα απαλλάσσονται, ως εκ τούτου, από την υποχρέωση κοινοποίησης. 
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Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας εκσυγχρονισµού, πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ δύο 
ειδών µέτρων ενίσχυσης: 

 

• Μέτρα ενίσχυσης που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης 
Τα µεµονωµένα µέτρα ενίσχυσης ή τα καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία προβλέπονται στον 
ΓΚΑΚ που εξέδωσε η Επιτροπή δεν χρειάζεται να κοινοποιούνται σε αυτήν. Το κράτος µέλος 
καλείται, αντί της κοινοποίησης, να υποβάλει στην Επιτροπή συνοπτική περιγραφή του 
µέτρου ενίσχυσης εντός 20 εργάσιµων ηµερών αφότου τεθεί σε ισχύ το µέτρο. Σε περίπτωση 
που το µέτρο ενίσχυσης ικανοποιεί όλα τους όρους που προβλέπονται στον κανονισµό για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (βλ. ενηµερωτικό σηµείωµα 13), δεν ισχύει ούτε καν η 
υποχρέωση υποβολής της εν λόγω συνοπτικής περιγραφής (µολονότι τα κράτη µέλη 
υποχρεούνται να παρακολουθούν τέτοιες ενισχύσεις, όπως προβλέπει ο κανονισµός για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας). Όσον αφορά τα µέτρα που απαλλάσσονται της υποχρέωσης 
κοινοποίησης δυνάµει του ΓΚΑΚ, τα κράτη µέλη έχουν επίσης την υποχρέωση να 
δηµοσιεύουν στο ∆ιαδίκτυο το πλήρες κείµενο του σχετικού µέτρου και να το διατηρούν στο 
∆ιαδίκτυο καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του µέτρου. 

 

• Μέτρα ενίσχυσης για τα οποία ισχύει η υποχρέωση κοινοποίησης 
Στις 22 Μαρτίου 1999 το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 659/1999 (όπως 
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα)10, µε τον οποίο θεσπίζονται οι διαδικαστικοί κανόνες που 
πρέπει να ακολουθούνται στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων. Ακολούθησε ο κανονισµός 
(EΚ) αριθ. 794/200411 της Επιτροπής, σχετικά µε την εφαρµογή του προαναφερόµενου 
κανονισµού του Συµβουλίου. Ακολουθεί σύντοµη ανασκόπηση των κανόνων που ισχύουν 
στις συνήθεις περιπτώσεις κοινοποίησης: 

• Κοινοποίηση 
Η υποχρέωση κοινοποίησης των προγραµµατιζόµενων µέτρων ενίσχυσης βαρύνει το οικείο 
κράτος µέλος (συγκεκριµένα, τις κεντρικές του αρχές) µέσω της µόνιµης αντιπροσωπείας 
του. Η Επιτροπή έχει καταρτίσει τυποποιηµένα έντυπα κοινοποίησης για τους περισσότερους 
τύπους ενισχύσεων, προκειµένου να επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία. Ένα ειδικό λογισµικό 
(«SANI») έχει τεθεί στη διάθεση των κρατών µελών για να διευκολύνει και να επιταχύνει τη 
διαδικασία κοινοποίησης.  

Για ορισµένες ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις υφιστάµενης ενίσχυσης εφαρµόζεται 
απλουστευµένο σύστηµα κοινοποίησης και ακολουθείται µια ταχύτερη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Τέτοιου είδους απλουστευµένες ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν δεκτές µόνον 
εφόσον η Επιτροπή έχει τηρηθεί ενήµερη σε τακτική βάση σχετικά µε την υλοποίηση της 
σχετικής υφιστάµενης ενίσχυσης. 

 

• Αίτηση συµπληρωµατικών πληροφοριών 
Εάν η κοινοποίηση είναι ατελής, η Επιτροπή ζητά συµπληρωµατικές πληροφορίες. Στο 
σχετικό κράτος µέλος παρέχεται συνήθως προθεσµία είκοσι ηµερών για να υποβάλει τις 
πληροφορίες αυτές. 

 
                                                 
11 ΕΕ L 83 της 27.03.1999, σ.1. 
12 Κανονισµός (EΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την εφαρµογή του 
κανονισµού (EΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 
93 της συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 140 της 30.04.2004, σ. 1-134. 
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• Εξέταση της υπόθεσης και έκδοση απόφασης 
Η Επιτροπή διαθέτει δύο µήνες για να εξετάσει την προτεινόµενη ενίσχυση. Η δίµηνη αυτή 
προθεσµία υπολογίζεται από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται για να αξιολογήσει την υπόθεση. Κατά κανόνα, η Επιτροπή 
ολοκληρώνει την εξέταση και εκδίδει είτε «απόφαση για τη µη διατύπωση αντιρρήσεων» είτε 
«απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 88 παράγραφος 2». 

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να µην εγείρει αντιρρήσεις, επιτρέπεται η εφαρµογή του 
συγκεκριµένου µέτρου ενίσχυσης. 

Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 εάν διατηρεί αµφιβολίες για το 
κατά πόσον το κοινοποιηθέν µέτρο ενίσχυσης συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή κινεί «επίσηµη έρευνα». ∆ηµοσιεύει περιγραφή της ενίσχυσης 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα και στον δικτυακό της χώρο και καλεί το σχετικό κράτος µέλος και 
τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Μετά το πέρας της έρευνας, η 
Επιτροπή εκδίδει οριστική απόφαση, η οποία µπορεί να είναι θετική (οπότε επιτρέπεται η 
εφαρµογή της ενίσχυσης) ή αρνητική (οπότε η εφαρµογή της ενίσχυσης απαγορεύεται) ή, 
τέλος, θετική αλλά υπό σαφείς όρους (οπότε η εφαρµογή της ενίσχυσης επιτρέπεται µόνον 
εφόσον πληρούνται οι συγκεκριµένοι όροι). Η ενδεικτική µέγιστη προθεσµία που προβλέπεται 
για τέτοιου είδους έρευνες είναι 18 µήνες. 

Όλες οι σχετικές αποφάσεις υπόκεινται σε έλεγχο νοµιµότητας από το ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 230 της Συνθήκης. Τα εθνικά δικαστήρια 
εµπλέκονται επίσης στην επιβολή των αποφάσεων της Επιτροπής για ανάκτηση των 
ενισχύσεων. 

6. Οι κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των προγραµµάτων των 
διαρθρωτικών ταµείων 

Tα επιχειρησιακά προγράµµατα των διαρθρωτικών ταµείων για την περίοδο 2007-2013 
περιλαµβάνουν τυποποιηµένη ρήτρα που προβλέπει ότι «κάθε κρατική ενίσχυση η οποία 
χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους 
διαδικαστικούς και ουσιώδεις κανόνες που ισχύουν τη χρονική στιγµή κατά την οποία 
χορηγείται η κρατική ενίσχυση». Οι αρχές διαχείρισης φέρουν την ευθύνη να µεριµνούν για 
την τήρηση αυτού του όρου.  
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Παράρτηµα: Ενηµερωτικά σηµειώµατα σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις 

 

Το παρόν παράρτηµα περιλαµβάνει 13 ενηµερωτικά σηµειώµατα, καθένα εκ των οποίων 
αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις και 
κατατάσσεται είτε ανά κατηγορία ενίσχυσης είτε ανά µέσο ενίσχυσης. 

Σε κάθε ενηµερωτικό σηµείωµα συνοψίζονται οι βασικές διατάξεις που ισχύουν για το 
εκάστοτε θέµα. Επίσης γίνεται ακριβής παραποµπή στο οικείο έγγραφο που έχει εκδώσει η 
Επιτροπή (κανονισµός, κατευθυντήρια γραµµή, πλαίσιο κανόνων, ανακοίνωση ή σηµείωµα, 
ανά περίπτωση). Το πλήρες κείµενο των νοµοθετικών εγγράφων που αναφέρονται στα 
ενηµερωτικά σηµειώµατα δηµοσιεύεται επίσης στον δικτυακό χώρο της Γ∆ Ανταγωνισµού 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 

Τα επισυναπτόµενα ενηµερωτικά σηµειώµατα είναι τα εξής: 

Σηµείωµα 1 Ο γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία 
Σηµείωµα 2 Ενισχύσεις για την αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος και για άλλα
 µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας 
Σηµείωµα 3 Ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία 
Σηµείωµα 4 Ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 
Σηµείωµα 5 Ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών 
 επιχειρήσεων 
Σηµείωµα 6 Ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
Σηµείωµα 7 Ενισχύσεις για την απασχόληση 
Σηµείωµα 8 Ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση 
Σηµείωµα 9 Μέτρα επιχειρηµατικών κεφαλαίων 
Σηµείωµα 10  Στοιχεία κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις γηπέδων-οικοπέδων και 

 κτιρίων από τις δηµόσιες αρχές 
Σηµείωµα 11  Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος 
Σηµείωµα 12  Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις 
Σηµείωµα 13  Ο κανόνας περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (‘de minimis’) 

 

 

 

 
Επισήµανση: 
Στα συνηµµένα ενηµερωτικά σηµειώµατα συνοψίζονται, ορισµένες φορές 
απλουστευτικά, οι ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στους 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
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τοµείς. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να προκύψουν δικαιώµατα 
από τις περιλήψεις που περιλαµβάνουν τα ενηµερωτικά σηµειώµατα. Για 
τους επίσηµους κανόνες που ισχύουν σε κάθε τοµέα, ο αναγνώστης καλείται 
να ανατρέξει στα σχετικά πλήρη νοµοθετικά κείµενα, στα οποία γίνονται 
ακριβείς παραποµπές σε κάθε κεφάλαιο.  
H παρούσα έκδοση του οδηγού ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 2008. 
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Ενηµερωτικό σηµείωµα 1 Ο γενικός κανονισµός 
απαλλαγής κατά κατηγορία 

Παραποµπές 
Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνοψίζει τον «κανονισµό (EΚ) αριθ. 800/2008 της 
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 
συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός 
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)» (ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3-47) (εφεξής 
αναφέρεται µόνον ως «ΓΚΑΚ»).  

Περισσότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του ΓΚΑΚ σε µεµονωµένες κατηγορίες 
ενισχύσεων παρέχονται σε διάφορα ενηµερωτικά σηµειώµατα του παρόντος παραρτήµατος 
αναλόγως του σχετικού θέµατος. 

Πεδίο εφαρµογής 
Ο ΓΚΑΚ εφαρµόζεται σε όλους τους οικονοµικούς κλάδους, εκτός από την αλιεία και τις 
υδατοκαλλιέργειες, τη γεωργία και τον άνθρακα12, και εκτός από τις περιφερειακές ενισχύσεις 
στη χαλυβουργία, τη ναυπηγική βιοµηχανία και τον τοµέα των συνθετικών ινών, καθώς και 
στα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων που στοχεύουν σε συγκεκριµένους τοµείς της 
οικονοµικής δραστηριότητας (εκτός του τουρισµού). ∆εν εφαρµόζεται σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε εξαγωγές ή που αποσκοπούν στην προτίµηση των εγχώριων έναντι των 
εισαγόµενων προϊόντων. ∆εν εφαρµόζεται σε ενισχύσεις ad hoc προς µεγάλες επιχειρήσεις, µε 
εξαίρεση τις περιφερειακές επενδύσεις και τις ενισχύσεις για την απασχόληση. 
 
Ο ΓΚΑΚ καθορίζει ατοµικά ανώτατα όρια ενίσχυσης13 (για κάθε κατηγορία µέτρων), κάτω 
από τα οποία εφαρµόζεται.  
 

Βασικές έννοιες  
Τα µέτρα που απαριθµούνται στον ΓΚΑΚ και πληρούν τους όρους και τα κριτήρια που 
προβλέπονται σε αυτόν, απαλλάσσονται της υποχρέωσης κοινοποίησης. Τα κράτη µέλη έχουν 
την ευχέρεια να τα εφαρµόζουν χωρίς πρόσθετη αξιολόγηση από την Επιτροπή. 
 
Για τις ενισχύσεις που δεν καλύπτονται από τον ΓΚΑΚ εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση 
κοινοποίησης και η κανονική αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων εκ µέρους της Επιτροπής. 
 
Ο ΓΚΑΚ κωδικοποιεί σε ένα κείµενο και εναρµονίζει τους κανόνες που υπήρχαν στο 
παρελθόν σε διάφορους κανονισµούς. Επίσης, διευρύνει τις περιπτώσεις για τις οποίες 
παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης κατά πέντε είδη ενισχύσεων, για τα 
οποία δεν ίσχυε έως τώρα η απαλλαγή (περιβαλλοντικές ενισχύσεις, ενισχύσεις για 
                                                 
12 Ωστόσο, οι ενισχύσεις για την επαγγελµατική εκπαίδευση, τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, την Ε&Α&Κ, για 
τους µειονεκτούντες εργαζοµένους και τους εργαζοµένους µε ειδικές ανάγκες και για το περιβάλλον µπορούν να 
εφαρµόζονται σε ορισµένες περιστάσεις, υπό τους όρους που προβλέπει ο ΓΚΑΚ. 
13 Π.χ. επενδυτικές ενισχύσεις ύψους 7,5 εκατ. EUR κατ' ανώτατο όριο υπέρ του περιβάλλοντος, ενισχύσεις 
ύψους 2 εκατ. EUR για παροχή συµβουλών σε ΜΜΕ, ενισχύσεις ύψους 20 εκατ. EUR για τη διεξαγωγή βασικής 
έρευνας, ενισχύσεις ύψους 10 εκατ. EUR για βιοµηχανική έρευνα, ενισχύσεις ύψους 10 εκατ. EUR για 
εργαζοµένους µε αναπηρία.  
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καινοτοµία, ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη για µεγάλες επιχειρήσεις, ενισχύσεις µε τη 
µορφή επιχειρηµατικού κεφαλαίου και ενισχύσεις για νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται από 
γυναίκες επιχειρηµατίες).  
 
Ο ΓΚΑΚ εφαρµόζεται µόνο για διαφανείς ενισχύσεις, δηλ. για επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις 
επιτοκίων, για δάνεια στα οποία το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης λαµβάνει υπόψη το 
επιτόκιο αναφοράς, για καθεστώτα εγγυήσεων, για φορολογικά µέτρα (µε ανώτατο όριο) και 
για επιστρεπτέες προκαταβολές υπό ορισµένους όρους. 
 
Η χορήγηση µιας ενίσχυσης επιτρέπεται µόνον εάν η ενίσχυση λειτουργεί ως κίνητρο. Ο 
ΓΚΑΚ καθορίζει ένα σύνολο κριτηρίων µε διαφορετικό βαθµό πολυπλοκότητας για την 
επαλήθευση του χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης: (i) για ορισµένες κατηγορίες µέτρων, 
θεωρείται αυτοµάτως ότι η ενίσχυση λειτουργεί ως κίνητρο· (ii) για ΜΜΕ, η ενίσχυση 
λειτουργεί ως κίνητρο εάν η αίτηση για ενίσχυση υποβλήθηκε πριν την έναρξη του σχεδίου· 
(iii) και για τις µεγάλες επιχειρήσεις, πέραν των προαναφερόµενων κριτηρίων, το κράτος 
µέλος θα έπρεπε να επαληθεύσει τους βασικούς όρους της τεκµηρίωσης. 

Κατηγορίες των ενισχύσεων που καλύπτονται και εντάσεις της ενίσχυσης 
 
Ο ΓΚΑΚ επιτρέπει τη χορήγηση των ακόλουθων ειδών ενισχύσεων:  
 

• ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ,  
• ενισχύσεις για έρευνα και καινοτοµία,  
• ενισχύσεις περιφερειακής ανάπτυξης,  
• ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση,  
• ενισχύσεις για απασχόληση, 
• ενισχύσεις µε τη µορφή επιχειρηµατικού κεφαλαίου,  
• περιβαλλοντικές ενισχύσεις,  
• ενισχύσεις για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας. 

 
Πίνακας 3. Κατηγορίες µέτρων, σχετικά ποσά ενίσχυσης και εντάσεις ενίσχυσης που εφαρµόζονται βάσει 

του ΓΚΑΚ.  

Είδος του µέτρου ενίσχυσης Ανώτατο επιτρεπόµενο ποσό 
της ενίσχυσης βάσει του 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης ενίσχυσης 
βάσει του ΓΚΑΚ 

Ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 
για επενδύσεις και απασχόληση 
(διαθέσιµες µόνο στις ενισχυόµενες 
περιοχές), (άρθρο 13) 
 
(µεγάλες, µεσαίες και µικρές 
επιχειρήσεις)  
 

Ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν 
το 75% τις µέγιστης ενίσχυσης 
για επένδυση µε επιλέξιµο 
κόστος 100 εκατ. EUR 

• Ένταση της περιφερειακής 
ενίσχυσης σύµφωνα µε τον 
αντίστοιχο χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων· ΚΑΙ 
•+ 20 ποσοστιαίες µονάδες για 
µικρές επιχειρήσεις· 
•+10 ποσοστιαίες µονάδες για 
µεσαίες επιχειρήσεις (εκτός ΜΕΣ 
και µεταφορών)14 

                                                 
14 Για τη γεωργία ισχύουν διαφορετικές εντάσεις. 
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Είδος του µέτρου ενίσχυσης Ανώτατο επιτρεπόµενο ποσό 
της ενίσχυσης βάσει του 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης ενίσχυσης 
βάσει του ΓΚΑΚ 

Ενισχύσεις προς νεοσύστατες µικρές 
επιχειρήσεις (άρθρο 14) 

• 2 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
στις περιοχές του άρθρου 87 
παρ. στοιχείο α)  
• 1 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
στις περιοχές του άρθρου 87 
παρ. στοιχείο γ)  
• ετήσια ποσά ανά επιχείρηση - 
33% των ανωτέρω ποσών 
ενίσχυσης κατ' ανώτατο όριο 

Περιοχές του άρθρου 87 παρ. 3 
στοιχείο α):  
• 35% τα πρώτα τρία έτη από τη 
σύσταση επιχείρησης 
• 25% δύο έτη κατόπιν 
 
Περιοχές του άρθρου 87 παρ. 3 
στοιχείο γ):  
• 25% τα τρία πρώτα έτη από τη 
σύσταση µιας επιχείρησης 
 15% δύο έτη κατόπιν15 

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις 
και απασχόληση (διαθέσιµες εκτός των 
ενισχυόµενων περιοχών) (άρθρο 15) 
 
Για ενισχύσεις για επενδύσεις στον 
τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας 
αγροτικών προϊόντων 

7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 
 
 
7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 

• 20% για µικρές επιχειρήσεις 
• 10% για µεσαίες επιχειρήσεις 
 
 
• 75% σε εξόχως απόκεντρες 
περιοχές 
• 65% στα µικρά νησιά του 
Αιγαίου 
• 50% στις περιοχές του άρθρου 87 
παρ. 3 στοιχείο α) 
 40% σε όλες τις άλλες περιοχές 

Ενισχύσεις για νέες µικρές 
επιχειρήσεις ιδρυόµενες από γυναίκες 
επιχειρηµατίες  

1 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
(33% του ποσού αυτού κατ' 
ανώτατο όριο ετησίως) 

15% για τα πρώτα πέντε έτη 
 

Ενισχύσεις για συµβουλευτικές 
υπηρεσίες σε ΜΜΕ  

2 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 

50% 

Ενισχύσεις για τη συµµετοχή ΜΜΕ σε 
εκθέσεις 

2 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 

50% 

Ενίσχυση για επιχειρηµατικά κεφάλαια 
 

1.5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση-
στόχο ανά 12 µήνες 

Άνευ αντικειµένου 

Ενίσχυση για την έρευνα και την 
ανάπτυξη  
 

• βασική έρευνα: 20 εκατ. EUR 
• βιοµηχανική έρευνα: 10 εκατ. 
EUR 
• άλλες: 7,5 εκατ. EUR ανά 
επιχείρηση ανά σχέδιο 
 
•το ποσό διπλασιάζεται εάν 
πρόκειται για το EUREKA16 

Μεγάλες επιχειρήσεις:  
• βασική έρευνα: 100% 
• βιοµηχανική έρευνα: 50% 
• πειραµατική ανάπτυξη: 25% 
 
Μεσαίες επιχειρήσεις: 
• βιοµηχανική έρευνα:60% 
• πειραµατική ανάπτυξη: 35% 
 
Μικρές επιχειρήσεις:  
• βιοµηχανική έρευνα: 70% 
• πειραµατική έρευνα: 45% 
+15 ποσοστιαίες µονάδες (έως 80% 
συνολικά) εάν συνεργάζονται δύο 
τουλάχιστον επιχειρήσεις 

                                                 
15 Προσαύξηση της ενίσχυσης κατά 5% των επιλέξιµων δαπανών είναι δυνατή σε ορισµένες περιπτώσεις.  
16 Το Eureka είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο βιοµηχανικής έρευνας και ανάπτυξης προσανατολισµένων προς 
την αγορά. 
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Είδος του µέτρου ενίσχυσης Ανώτατο επιτρεπόµενο ποσό 
της ενίσχυσης βάσει του 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης ενίσχυσης 
βάσει του ΓΚΑΚ 

Ενισχύσεις για τεχνικές µελέτες 
σκοπιµότητας 
 

• βασική έρευνα: 20 εκατ. EUR  
• βιοµηχανική έρευνα: 10 εκατ. 
EUR  
• άλλες: 7,5 εκατ. EUR ανά 
επιχείρηση ανά σχέδιο 
•το ποσό διπλασιάζεται εάν 
πρόκειται για το EUREKA 

• ΜΜΕ: 75% για µελέτες 
βιοµηχανικής έρευνας, 50% για 
µελέτες πειραµατικής ανάπτυξης·  
 
• Μεγάλες επιχειρήσεις: 65% για 
µελέτες βιοµηχανικής έρευνας, 
40% για µελέτες πειραµατικής 
ανάπτυξης 

Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ 

5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 

• βασική έρευνα: 100% 
• βιοµηχανική έρευνα: 50% 
• πειραµατική ανάπτυξη: 25% 
 

Ενισχύσεις για νέες καινοτόµες 
επιχειρήσεις 

• 1 εκατ. EUR  
• 1,5 εκατ. EUR στις περιοχές 
του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο 
α)  
•1,25 εκατ. EUR στις περιοχές 
του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο 
γ) 

Άνευ αντικειµένου 

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη 
στους τοµείς της γεωργίας και της 
αλιείας  

υπό συγκεκριµένους όρους 100% υπό συγκεκριµένους όρους 

Ενισχύσεις για συµβουλευτικές 
υπηρεσίες καινοτοµίας και υπηρεσίες 
στήριξης καινοτοµίας για ΜΜΕ 

200 000 ευρώ ανά επιχείρηση 
εντός τριών ετών 

75% εκτός εάν διαθέτει εθνική ή 
ευρωπαϊκή πιστοποίηση 

Ενισχύσεις για τον δανεισµό 
προσωπικού µε υψηλά τυπικά 
προσόντα 

Άνευ αντικειµένου 50% ανά επιχείρηση, για τρία έτη, 
ανά δανειζόµενο άτοµο 

Ενισχύσεις για επαγγελµατική 
εκπαίδευση 

2 εκατ. EUR ανά σχέδιο 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

• 25% ειδική επαγγελµατική 
εκπαίδευση 
• 60% γενική επαγγελµατική 
εκπαίδευση 
• +10 ποσοστιαίες µονάδες για 
εργαζόµενους σε µειονεκτική θέση 
/ µε ειδικές ανάγκες  
• +20 ποσοστιαίες µονάδες για 
µικρές επιχειρήσεις 
• +10 ποσοστιαίες µονάδες για 
µεσαίες επιχειρήσεις 
 100% για θαλάσσιες µεταφορές 

Ενισχύσεις για την πρόσληψη 
εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση µε 
τη µορφή επιδότησης µισθού 

5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά έτος 

50% 

Ενισχύσεις για την απασχόληση 
εργαζοµένων µε αναπηρία υπό µορφή 
επιδότησης µισθού 

10 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά έτος 

75% 

Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση των 
πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται 
η απασχόληση ατόµων µε αναπηρία 

10 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά έτος 

100% 
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Είδος του µέτρου ενίσχυσης Ανώτατο επιτρεπόµενο ποσό 
της ενίσχυσης βάσει του 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης ενίσχυσης 
βάσει του ΓΚΑΚ 

Επενδυτικές ενισχύσεις προς 
επιχειρήσεις για την υπέρβαση 
κοινοτικών προτύπων ή για την 
αύξηση της προστασίας του 
περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών 
προτύπων 

7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 

Μεγάλες επιχειρήσεις: 35%  
Μεσαίες επιχειρήσεις: 45% 
Μικρές επιχειρήσεις: 55% 

Ενισχύσεις για την απόκτηση 
µεταφορικών οχηµάτων των οποίων οι 
προδιαγραφές υπερβαίνουν τα 
κοινοτικά πρότυπα περιβαλλοντικής 
προστασίας 

7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 

Μεγάλες επιχειρήσεις: 35%  
Μεσαίες επιχειρήσεις: 45% 
Μικρές επιχειρήσεις: 55% 

Ενισχύσεις για την έγκαιρη 
προσαρµογή σε µελλοντικά 
περιβαλλοντικά πρότυπα για τις ΜΜΕ 
 

7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 

Εάν εφαρµόζεται περισσότερα από 
3 έτη πριν τεθεί σε ισχύ το 
πρότυπο: 
• 15% για µικρές επιχειρήσεις 
• 10% για µεσαίες επιχειρήσεις 
 
Εάν εφαρµόζεται από 1 έως 3 έτη 
πριν τεθεί σε ισχύ το πρότυπο: 10% 
για µικρές επιχειρήσεις 

Ενισχύσεις για επενδύσεις σε µέτρα 
εξοικονόµησης ενέργειας 
 

7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 

∆ύο τρόποι υπολογισµού: 
1. Πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες 
(καθαρές): 
• Μεγάλη επιχείρηση: 60%  
• Μεσαία επιχείρηση: 70% 
• Μικρή επιχείρηση: 80% 
 
2. Πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες 
(µικτές):  
• Μεγάλη επιχείρηση: 20%  
• Μεσαία επιχείρηση: 30% 
• Μικρή επιχείρηση: 40% 

Ενισχύσεις για επενδύσεις σε 
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
 

7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 

Μεγάλες επιχειρήσεις: 45%  
Μεσαίες επιχειρήσεις: 55% 
Μικρές επιχειρήσεις: 65% 

Ενισχύσεις για επενδύσεις για την 
προώθηση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές  
 

7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχέδιο 

Μεγάλες επιχειρήσεις: 45%  
Μεσαίες επιχειρήσεις: 55% 
Μικρές επιχειρήσεις: 65% 

Ενισχύσεις για περιβαλλοντικές 
µελέτες 
 

Άνευ αντικειµένου Μεγάλες επιχειρήσεις: 50%  
Μεσαίες επιχειρήσεις: 60% 
Μικρές επιχειρήσεις: 70% 

Ενισχύσεις για το περιβάλλον, υπό 
µορφή φορολογικών εκπτώσεων 
 

Άνευ αντικειµένου ∆εν προβλέπεται ένταση 
(επιτρέπεται µόνο εάν 
καταβάλλεται τουλάχιστον το 
κοινοτικό ελάχιστο, για ανώτατη 
περίοδο δέκα ετών) 

 

Σωρευτικό αποτέλεσµα 
Η σώρευση διαφόρων µέτρων που προβλέπει ο ΓΚΑΚ είναι δυνατή εφόσον τα εν λόγω µέτρα 
ενίσχυσης αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιµες επιλέξιµες δαπάνες. Όσον αφορά τις ίδιες 
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επιλέξιµες δαπάνες, δεν επιτρέπεται η σώρευση των εν µέρει ή πλήρως επικαλυπτόµενων 
δαπανών εφόσον η σώρευση αυτή θα είχε ως αποτέλεσµα την υπέρβαση της µέγιστης 
επιτρεπόµενης έντασης ενίσχυσης που εφαρµόζεται δυνάµει του ΓΚΑΚ.  
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Ενηµερωτικό σηµείωµα 2 Ενισχύσεις για την 
αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος και για άλλα µέτρα 
περιβαλλοντικής προστασίας 

Παραποµπές 
Στο παρόν σηµείωµα συνοψίζονται οι «κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΕΕ C 82 της 1.4.2008, σ. 1) 
(εφεξής, στο παρόν σηµείωµα, «οι κατευθυντήριες γραµµές»). Tο σηµείωµα περιλαµβάνει 
επίσης πληροφορίες για την εφαρµογή του ΓΚΑΚ στις ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Πεδίο εφαρµογής 
Οι κατευθυντήριες γραµµές καλύπτουν τις ενισχύσεις για ενέργειες που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση ή την πρόληψη βλαβών στο φυσικό περιβάλλον ή τους φυσικούς πόρους, ή 
στην ενθάρρυνση της ορθολογικής χρησιµοποίησης των πόρων αυτών. Με τον έλεγχο των 
κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα αυτό διασφαλίζεται ότι τα µέτρα θα επιτύχουν υψηλότερο 
επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας από ό,τι εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση και ότι οι 
θετικές συνέπειες της ενίσχυσης υπεραντισταθµίζουν τις αρνητικές. 

Κατά γενικό κανόνα, οι κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται σε όλους τους τοµείς που 
διέπονται από τη Συνθήκη, συµπεριλαµβανοµένων των τοµέων που υπόκεινται σε ειδικούς 
κοινοτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους 
κανόνες αυτούς). Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραµµές δεν εφαρµόζονται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

• Στις ενισχύσεις για Ε&Α και στις ενισχύσεις που αφορούν τη σχεδίαση και παραγωγή 
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Αντιθέτως, οι κατευθυντήριες γραµµές 
καλύπτουν τις επενδυτικές ενισχύσεις για την απόκτηση οικοκαινοτόµων αγαθών 
(έργων) µε στόχο τη µείωση της ρύπανσης που προκαλεί ο ίδιος ο αποδέκτης της 
ενίσχυσης· 

• Στις ενισχύσεις για επαγγελµατική κατάρτιση στον περιβαλλοντικό τοµέα· 
• Στον τοµέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής εφόσον το εκάστοτε µέτρο 

εµπίπτει ήδη στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον 
τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας17·  

• Στο λανθάνον κόστος· 
• Στην τηλεθέρµανση, εκτός αν συνεπάγεται την εξοικονόµηση ενέργειας· 
• Στις υποδοµές αεροπορικών, οδικών, σιδηροδροµικών, εσωτερικών πλωτών και 

θαλάσσιων µεταφορών·  
• Στη σχεδίαση και παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, µηχανών ή 

µέσων µεταφοράς έτσι ώστε η λειτουργία τους να απαιτεί λιγότερους φυσικούς 
πόρους, καθώς και σε µέτρα βελτίωσης της ασφάλειας και της υγιεινής· και 

• Στη δέσµευση και την αποθήκευση άνθρακα. 
 

                                                 
17 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 
την περίοδο 2007-2013, EE C 319 της 27.12.2006. 
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Αξιολόγηση 
Οι κατευθυντήριες γραµµές αντικατοπτρίζουν την προσέγγιση που καθορίζεται στο σχέδιο 
δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις σε σχέση µε µια πιο εµπεριστατωµένη οικονοµική 
προσέγγιση για την ανάλυση των κρατικών ενισχύσεων και την καθιέρωση της στάθµισης 
των θετικών και αρνητικών συνεπειών. Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραµµές 
προβλέπουν κανόνες βάσει των οποίων η Επιτροπή προβαίνει είτε σε συνήθη αξιολόγηση 
(που µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι η εκάστοτε κρατική ενίσχυση είναι συµβατή 
εφόσον πληροί τις απλούστερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ενότητα 3 των 
κατευθυντήριων γραµµών) είτε σε εµπεριστατωµένη αξιολόγηση (που καθορίζεται στην 
ενότητα 5 των κατευθυντήριων γραµµών), πράγµα που απαιτεί πληρέστερη ανάλυση των 
µέτρων και τη στάθµιση των θετικών και αρνητικών συνεπειών. Για λόγους αρχής, οι 
κατευθυντήριες γραµµές ορίζουν ότι η Επιτροπή εξετάζει την αναγκαιότητα και 
αναλογικότητα των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στον περιβαλλοντικό τοµέα, 
καθώς και την ικανότητά τους να λειτουργήσουν ως κίνητρα.  
 

Πίνακας 4. Ελάχιστα ποσά άνω των οποίων προβλέπεται εµπεριστατωµένη αξιολόγηση βάσει των 
κατευθυντήριων γραµµών* 

Τύπος του µέτρου  Συνήθης αξιολόγηση Εµπεριστατωµένη αξιολόγηση 

Για µέτρα που καλύπτονται από τον 
ΓΚΑΚ  

Ναι (εάν δεν 
πληρούνται οι όροι 
που προβλέπει ο 

ΓΚΑΚ) 

Όλα τα µέτρα για τα οποία ο ΓΚΑΚ 
προβλέπει υποχρέωση ατοµικής 
κοινοποίησης 

Για όλες τις επενδυτικές ενισχύσεις 
(ανεξαρτήτως τύπου) 

Ναι 7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 

Ενίσχυση λειτουργίας για εξοικονόµηση 
ενέργειας 

Ναι 5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση για πέντε 
έτη 

Ενίσχυση λειτουργίας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές και/ή τη συνδυασµένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

Ναι Ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης, το 
δυναµικό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
υπερβαίνει τα 125 MW 

Ενίσχυση λειτουργίας για την παραγωγή 
βιοκαυσίµων 

Ναι Ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης, το 
παραγωγικό δυναµικό υπερβαίνει τους 
150 000 t ετησίως 

Ενίσχυση για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού 
και θερµότητας  

Ναι Ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης, το 
δυναµικό συµπαραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας υπερβαίνει τα 200 MW 

Ενίσχυση υπό τη µορφή εκπτώσεων ή 
απαλλαγών από περιβαλλοντικούς 
φόρους 

Ναι Όχι 

*Κάθε άλλο µέτρο περιβαλλοντικής προστασίας που προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραµµές 
και δεν περιλαµβάνεται στον ανωτέρω πίνακα υποβάλλεται µόνο σε συνήθη αξιολόγηση. 

 

Μέτρα ενίσχυσης 
 

Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για 
την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων 

• Επιλέξιµες δαπάνες: περιορίζονται αυστηρά στις επιπλέον επενδυτικές δαπάνες που 
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απαιτούνται για την επίτευξη αυξηµένης προστασίας του περιβάλλοντος. Τα 
οφέλη/έξοδα λειτουργίας λαµβάνονται υπόψη για 5 έτη. Επιλέξιµες είναι επενδύσεις 
σε γήπεδα, κτίρια, παραγωγικό εξοπλισµό και µεταφορά τεχνολογίας. ∆εν επιτρέπεται 
η χορήγηση ενισχύσεων για την επίτευξη προτύπων που έχουν µεν θεσπισθεί αλλά δεν 
έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ. 

 
Επενδυτικές ενισχύσεις για την απόκτηση νέων οχηµάτων µεταφοράς µε σκοπό την 
υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος 
ελλείψει κοινοτικών προτύπων 

• Επιλέξιµες δαπάνες: περιορίζονται αυστηρά στις επιπλέον επενδυτικές δαπάνες που 
απαιτούνται για την επίτευξη αυξηµένης προστασίας του περιβάλλοντος. Τα 
οφέλη/έξοδα λειτουργίας λαµβάνονται υπόψη για 5 έτη. Ενισχύσεις για την απόκτηση 
νέων οχηµάτων µεταφοράς για οδικές, σιδηροδροµικές, εσωτερικές πλωτές και 
θαλάσσιες µεταφορές που ανταποκρίνονται σε θεσπισθέντα κοινοτικά πρότυπα πριν 
αυτά τεθούν σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι τα νέα πρότυπα δεν θα εφαρµοσθούν 
αναδροµικώς. Επιτρέπεται επίσης η χορήγηση ενισχύσεων για τη µετασκευή 
υφιστάµενων µέσων µεταφοράς. 

 

Επενδυτικές ενισχύσεις για την πρόωρη προσαρµογή σε µελλοντικά κοινοτικά πρότυπα 

• Επιλέξιµες δαπάνες: περιορίζονται αυστηρά στις επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται 
για την επίτευξη αυξηµένης προστασίας του περιβάλλοντος. Τα οφέλη/έξοδα 
λειτουργίας λαµβάνονται υπόψη για 5 έτη. Επιλέξιµες είναι επενδύσεις σε γήπεδα, 
κτίρια, παραγωγικό εξοπλισµό και µεταφορά τεχνολογίας. Ενισχύσεις επιτρέπονται 
εφόσον η προσαρµογή πραγµατοποιείται τουλάχιστον 1 έτος προ της θέσης σε ισχύ 
του κοινοτικού προτύπου. 

  
Ενισχύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας 

Επενδυτικές ενισχύσεις 

• Επιλέξιµες δαπάνες: περιορίζονται αυστηρά στις επιπλέον δαπάνες που σχετίζονται 
άµεσα µε την εξοικονόµηση ενέργειας και την επίτευξη υψηλότερου βαθµού 
εξοικονόµησης ενέργειας από αυτόν που προβλέπουν τα κοινοτικά πρότυπα. Εκτός 
αυτού, τα οφέλη λειτουργίας και τα έξοδα λειτουργίας που προκύπτουν κατά τα πρώτα 
τρία έτη ζωής της επένδυσης (για τις ΜΜΕ), τα πρώτα τέσσερα έτη (για τις µεγάλες 
επιχειρήσεις εκτός του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής CO2 της ΕΕ) ή τα 
πρώτα πέντε έτη (για τις µεγάλες επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο σύστηµα εµπορίας 
δικαιωµάτων εκποµπής CO2 της ΕΕ) αφαιρούνται και προστίθενται, αντιστοίχως. 
Επιλέξιµες είναι επενδύσεις σε γήπεδα, κτίρια, παραγωγικό εξοπλισµό και µεταφορά 
τεχνολογίας. 

 
Ενισχύσεις λειτουργίας 

• Η ενίσχυση περιορίζεται στην αντιστάθµιση του καθαρού πρόσθετου κόστους 
παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόµηση 
ενέργειας. Κάθε επενδυτική ενίσχυση που χορηγείται αφαιρείται από τα έξοδα 
παραγωγής. Η διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη.  

 
Ενισχύσεις για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας  
 
Επενδυτικές ενισχύσεις 
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• Επιλέξιµες δαπάνες: περιορίζονται αυστηρά στις επιπλέον επενδυτικές δαπάνες που 
επωµίζεται ο δικαιούχος σε σύγκριση µε µια συµβατική µονάδα παραγωγής ενέργειας 
ή σύστηµα θέρµανσης του ιδίου δυναµικού. Οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να 
υπολογίζονται χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα τυχόν οφέλη και έξοδα λειτουργίας 
που προκύπτουν κατά τα πρώτα πέντε έτη της επένδυσης. Επιλέξιµες είναι επενδύσεις 
σε γήπεδα, κτίρια, παραγωγικό εξοπλισµό και µεταφορά τεχνολογίας. 

• Οι ενισχύσεις για βιοκαύσιµα επιτρέπονται µόνο για αειφόρους τύπους βιοκαυσίµων.  
 
Ενισχύσεις λειτουργίας 

• Για την κάλυψη της διαφοράς µεταξύ του κόστους παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές και της αγοραίας τιµής της εκάστοτε µορφής ενέργειας.  

 
Ενίσχυση για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας 
 
Επενδυτικές ενισχύσεις 

• Επιλέξιµες δαπάνες: περιορίζονται στις επιπλέον επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται 
για τη δηµιουργία µονάδας συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε σύγκριση µε την 
επένδυση αναφοράς. Πρέπει να υπολογίζονται χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα τυχόν 
οφέλη και έξοδα λειτουργίας που προκύπτουν κατά τα πρώτα πέντε έτη ζωής της 
επένδυσης. Επιλέξιµες είναι επενδύσεις σε γήπεδα, κτίρια, παραγωγικό εξοπλισµό και 
µεταφορά τεχνολογίας. 

 
Ενισχύσεις λειτουργίας 

• Ισχύουν κανόνες ίδιοι µε εκείνους που διέπουν τις ενισχύσεις για ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. Επιλέξιµες εγκαταστάσεις: επιχειρήσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερµότητας στο κοινό, όταν το κόστος παραγωγής υπερβαίνει την αγοραία τιµή. Για 
βιοµηχανική χρήση µόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι το κόστος παραγωγής µιας 
µονάδας ενέργειας µε την εν λόγω τεχνική είναι ανώτερο της αγοραίας τιµής µιας 
µονάδας συµβατικής ενέργειας. 

  
Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις τηλεθέρµανσης  
 

• Επιλέξιµες δαπάνες: περιορίζονται αυστηρά στις επιπλέον επενδυτικές δαπάνες που 
επωµίζεται ο δικαιούχος σε σύγκριση µε ένα συµβατικό σύστηµα θέρµανσης του ιδίου 
δυναµικού. Οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να υπολογίζονται χωρίς να 
συµπεριλαµβάνονται τα τυχόν οφέλη και έξοδα λειτουργίας που προκύπτουν κατά τα 
πρώτα πέντε έτη της επένδυσης. Επιλέξιµες είναι επενδύσεις σε γήπεδα, κτίρια, 
παραγωγικό εξοπλισµό και µεταφορά τεχνολογίας. 

 
Ενισχύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων 
 

• Επιλέξιµες δαπάνες: περιορίζονται στις επιπλέον επενδυτικές δαπάνες που είναι 
αναγκαίες για την πραγµατοποίηση µιας επένδυσης για τη διαχείριση αποβλήτων και 
των οποίων το βάρος φέρει ο δικαιούχος, σε σύγκριση µε την επένδυση αναφοράς. 
Πρέπει να υπολογίζονται χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα τυχόν οφέλη και έξοδα 
λειτουργίας που προκύπτουν κατά τα πρώτα πέντε έτη ζωής της επένδυσης.  

• Υπό ορισµένες προϋποθέσεις καλύπτονται επίσης οι δραστηριότητες 
επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης. Στόχος είναι η µείωση της 
ρύπανσης που προκαλείται από άλλες επιχειρήσεις. ∆εν καλύπτεται η ρύπανση που 
προκαλεί ο δικαιούχος της ενίσχυσης. 
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Ενισχύσεις για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων 
 

• Όταν η ταυτότητα του υπεύθυνου της ρύπανσης δεν έχει εξακριβωθεί ή δεν µπορεί να 
εγερθεί απαίτηση καταβολής εναντίον του, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου µπορεί να λάβει ενίσχυση. Ως 
ρυπαίνων νοείται το πρόσωπο που ευθύνεται για τη ρύπανση σύµφωνα µε την 
εφαρµοστέα νοµοθεσία εκάστου κράτους µέλους.  

• Οι επιλέξιµες δαπάνες ισούνται µε το κόστος των εργασιών αποκατάστασης µετά την 
αφαίρεση της αύξησης της αξίας του γηπέδου. 

 
Ενισχύσεις για τη µετεγκατάσταση επιχειρήσεων 
 

• Ενισχύσεις για τη µετεγκατάσταση ορισµένων επιχειρήσεων σε νέους χώρους 
επιτρέπεται να χορηγούνται µόνον εφόσον η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης 
υπαγορεύεται από λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, και προς τον σκοπό αυτό 
έχει εκδοθεί διοικητική ή δικαστική απόφαση µε την οποία δίδεται η εντολή για τη 
µετεγκατάσταση ή έχει συναφθεί σχετική συµφωνία µεταξύ της επιχείρησης και της 
αρµόδιας δηµόσιας αρχής. Επιπροσθέτως, η επιχείρηση που µετεγκαθίσταται πρέπει να 
τηρεί τα πλέον αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στη νέα περιοχή 
εγκατάστασης. 

• Οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιορίζονται στις καθαρές δαπάνες της 
µετεγκατάστασης. Η Επιτροπή λαµβάνει εν προκειµένω υπόψη τα οφέλη (δηλαδή το 
προϊόν της πώλησης ή εκµίσθωσης των εγκαταστάσεων που εγκαταλείπονται ή την 
καταβαλλόµενη αποζηµίωση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης) και τις δαπάνες (αγορά 
γηπέδου, κατασκευή ή αγορά νέων εγκαταστάσεων, συµβατικές κυρώσεις).  

 
Ενισχύσεις περιλαµβανόµενες σε συστήµατα εµπορευσίµων αδειών 
 

• Για να είναι συµβατή µια ενίσχυση αυτού του τύπου πρέπει οπωσδήποτε: τα οικεία 
συστήµατα να έχουν συγκροτηθεί µε στόχο την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων που 
υπερβαίνουν υποχρεωτικά κοινοτικά πρότυπα· να προβλέπεται διαφανής και 
αντικειµενική µέθοδος κατανοµής· ο συνολικός αριθµός αδειών ή δικαιωµάτων 
εκποµπών που χορηγούνται σε κάθε επιχείρηση σε τιµή κάτω της αγοραίας αξίας τους 
να µην υπερβαίνει τις ανάγκες της· να µην ευνοούνται επιχειρήσεις που εισέρχονται 
για πρώτη φορά στην αγορά· και να µην υπάρχουν αθέµιτοι φραγµοί εισόδου στην 
αγορά.  

• Αξιολογείται η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των κρατικών ενισχύσεων. Χωρίς 
την ενίσχυση (δηλαδή µε πλήρη δηµοπράτηση), το σύστηµα αδειών πρέπει να 
συνεπάγεται ουσιαστική αύξηση του κόστους παραγωγής την οποία η οικεία 
επιχείρηση δεν µπορεί να µετακυλήσει στους καταναλωτές χωρίς σηµαντική µείωση 
των πωλήσεων και συγχρόνως δεν είναι δυνατή η µείωση των επιπέδων εκποµπών 
αερίων προκειµένου να καταστεί προσιτή η τιµή των αδειών. 

• Ο έλεγχος των κριτηρίων της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας δεν ελήφθη 
υπόψη για τις κατανοµές δικαιωµάτων που αφορούσαν την περίοδο εµπορίας που 
λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 στο πλαίσιο του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπής CO2 της ΕΕ. 

 
Ενισχύσεις υπό τη µορφή εκπτώσεων ή απαλλαγών από περιβαλλοντικούς φόρους 
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• Επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι συµβάλλουν, έστω και έµµεσα, στην αύξηση 
του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας και εφόσον οι εν λόγω εκπτώσεις ή οι 
απαλλαγές δεν υπονοµεύουν τον γενικότερο στόχο που επιδιώκεται µε τον εκάστοτε 
φόρο.  

• Εναρµονισµένοι φόροι: οι εν λόγω ενισχύσεις θεωρούνται συµβιβάσιµες για δεκαετή 
περίοδο εφόσον οι δικαιούχοι καταβάλλουν τουλάχιστον τον ελάχιστο κοινοτικό φόρο 
και εφόσον η έκπτωση ή η απαλλαγή συµβιβάζεται µε την οικεία κοινοτική νοµοθεσία.  

-  
• Μη εναρµονισµένοι φόροι και εναρµονισµένοι φόροι σε περίπτωση που ο 

καταβαλλόµενος φόρος υπολείπεται του ελάχιστου κοινοτικού φόρου: Κάθε απαλλαγή ή 
έκπτωση πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογική:  

- Αναγκαιότητα της ενίσχυσης: επιλογή των δικαιούχων βάσει αντικειµενικών και 
διαφανών κριτηρίων· ο περιβαλλοντικός φόρος χωρίς µείωση πρέπει να συνεπάγεται 
ουσιαστική αύξηση του κόστους παραγωγής την οποία η οικεία επιχείρηση δεν µπορεί 
να µετακυλήσει στους καταναλωτές χωρίς να προκληθεί σηµαντική µείωση των 
πωλήσεων.  

- Αναλογικότητα της ενίσχυσης: κάθε µεµονωµένος δικαιούχος καταβάλλει ένα µέρος 
του εθνικού φόρου που αντιστοιχεί στις επιδόσεις του σε σύγκριση µε την τεχνική µε 
τη βέλτιστη επίδοση που εφαρµόζεται εντός του ΕΟΧ ή το 20% τουλάχιστον του 
εθνικού φόρου (εκτός εάν µπορεί να δικαιολογηθεί χαµηλότερο ποσοστό λόγω 
περιορισµένης στρέβλωσης του ανταγωνισµού) ή συνάπτονται περιβαλλοντικές 
συµφωνίες µεταξύ του οικείου κράτους µέλους και των δικαιούχων επιχειρήσεων.  

 

Αρχή υπολογισµού της επιπλέον επενδυτικής δαπάνης 

Η επιπλέον επενδυτική δαπάνη υπολογίζεται σε δύο στάδια:  

1. Η επενδυτική δαπάνη προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε την αντίστροφη κατάσταση αν 
υποτεθεί ότι δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση. Το σενάριο αντίστροφης κατάστασης 
πρέπει να είναι αξιόπιστο και να πληροί οπωσδήποτε τα εφαρµοστέα κοινοτικά 
πρότυπα. 

2. Τα τυχόν λειτουργικά οφέλη που προκύπτουν επί προκαθορισµένη χρονική περίοδο 
(κατά κανόνα επί µία πενταετία) της ζωής της επένδυσης αφαιρούνται, τα δε 
αντίστοιχα λειτουργικά έξοδα προστίθενται.  

Μέγιστη ενίσχυση 
Πίνακας 5. Ανασκόπηση των ανώτατων επιτρεπόµενων τιµών έντασης ενίσχυσης ως ποσοστού της 
επιλέξιµης δαπάνης. 
 
 

Τύπος του µέτρου ενίσχυσης 
 

Επενδυτική ενίσχυση Ενίσχυση λειτουργίας 
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(α) Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την 
υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την αύξηση 
του βαθµού προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει 
κοινοτικών προτύπων 
 και  
(β) Απόκτηση νέων οχηµάτων µεταφοράς µε σκοπό 
την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή την αύξηση 
της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει 
κοινοτικών προτύπων 

Μικρές επιχ.: 70% 
Μεσαίες επιχ.: 60% 
Μεγάλες επιχ. 50% 
∆ιαγωνισµός: 100% 

Προσαύξηση 
οικοκαινοτοµίας: +10% 

 

(γ) Ενισχύσεις για επενδύσεις µε σκοπό την πρόωρη 
προσαρµογή σε µελλοντικά κοινοτικά πρότυπα 
 

Περισσότερα από 3 έτη 
ενωρίτερα: 
- Μικρές επιχ.: 25% -
Μεσαίες επιχ.: 20% 
- Μεγάλες επιχ.: 15% 
Μεταξύ 1 και 3 ετών 
ενωρίτερα: 
- Μικρές επιχ.: 20%
- Μεσαίες επιχ.: 15% 
- Μεγάλες επιχ.: 10% 

 

(δ) Ενισχύσεις για περιβαλλοντικές µελέτες   
Μικρές επιχ.: 70% 
Μεσαίες επιχ.: 60%  
Μεγάλες επιχ.: 50% 

 

(ε) Ενισχύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας 

 

Μικρές επιχ.: 80% 
Μεσαίες επιχ.: 70%  
Μεγάλες επιχ.: 60% 
 
 

• 100% της επιπλέον 
δαπάνης µε γραµµική 
µείωση σε µηδέν 
εντός 5 ετών Ή 

• 50% της επιπλέον 
δαπάνης επί 5 έτη 

(στ) Ενισχύσεις για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Μικρές επιχ.: 80% 
Μεσαίες επιχ.: 70%  
Μεγάλες επιχ.: 60% 
 
∆ιαγωνισµός: 100% 

Αντιστάθµιση διαφοράς 
µεταξύ κόστους παραγωγής 

και αγοραίας τιµής Ή 
- 100% της επιπλέον δαπάνης 
µε γραµµική µείωση σε µηδέν 

εντός 5 ετών Ή 
- 50% της επιπλέον δαπάνης 
επί 5 έτη 
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(ζ) Ενισχύσεις για συµπαραγωγή  Μικρές επιχ.: 80% 
Μεσαίες επιχ.: 70%  
Μεγάλες επιχ.: 60% 
 
∆ιαγωνισµός: 100% 

Ισχύουν κανόνες ίδιοι µε 
εκείνους που διέπουν τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

 

(η) Ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικές 
εγκαταστάσεις τηλεθέρµανσης 
 

Μικρές επιχ.: 70% 
Μεσαίες επιχ.: 60%  
Μεγάλες επιχ.: 50% 
 
∆ιαγωνισµός: 100% 

 

(θ) Ενισχύσεις για διαχείριση αποβλήτων Μικρές επιχ.: 70% 
Μεσαίες επιχ.: 60%  
Μεγάλες επιχ.: 50% 
 

 

(ι) Ενισχύσεις για την αποκατάσταση µολυσµένων 
χώρων 

100% της επιλέξιµης 
δαπάνης  

 

(ια) Ενισχύσεις για µετεγκατάσταση επιχειρήσεων Μικρές επιχ.: 70% 
Μεσαίες επιχ.: 60%  
Μεγάλες επιχ.: 50% 

 

Επισήµανση 
 
Ο ΓΚΑΚ εισήγαγε νέες κατηγορίες περιβαλλοντικών ενισχύσεων οι οποίες απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση κοινοποίησης. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που προβλέπει ο 
ΓΚΑΚ (συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών εντάσεων ενίσχυσης), σε ορισµένες περιπτώσεις, 
οι επενδυτικές ενισχύσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την αύξηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, οι ενισχύσεις για την 
απόκτηση νέων οχηµάτων µεταφοράς µε σκοπό την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή την 
αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, οι ενισχύσεις για 
την πρόωρη προσαρµογή σε µελλοντικά κοινοτικά πρότυπα για ΜΜΕ, οι επενδυτικές 
ενισχύσεις για µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας, οι επενδυτικές ενισχύσεις για συµπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης, οι επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές, οι ενισχύσεις για περιβαλλοντικές µελέτες, και οι ενισχύσεις µε τη 
µορφή µειώσεων περιβαλλοντικών φόρων δεν χρειάζεται να κοινοποιούνται.  
 
Ωστόσο, κάθε τέτοια ενίσχυση πρέπει να κοινοποιείται εάν υπερβαίνει το όριο κοινοποίησης 
µεµονωµένων ενισχύσεων ύψους 7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση ανά επενδυτικό σχέδιο. 
Οµοίως, εάν δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπει ο ΓΚΑΚ, η ενίσχυση πρέπει επίσης να 
κοινοποιείται και αξιολογείται βάσει των κατευθυντήριων γραµµών.  
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Ενηµερωτικό σηµείωµα 3 Ενισχύσεις για την έρευνα και 
ανάπτυξη και την καινοτοµία  

Παραποµπές 
Στο παρόν σηµείωµα συνοψίζεται το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις 
για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία (ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1) (εφεξής, 
στο παρόν σηµείωµα, «το πλαίσιο Ε&Α&Κ»). Περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες για την 
εφαρµογή του ΓΚΑΚ στις ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία. 

Πεδίο εφαρµογής 
Tο πλαίσιο Ε&Α&Κ καλύπτει κάθε µέτρο βάσει του οποίου χορηγείται κρατική ενίσχυση σε 
επιχείρηση για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία. 
 
Στήριξη για Ε&Α&Κ η οποία δεν θεωρείται ότι συνιστά κρατική ενίσχυση: 

• Κρατική χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων Ε&Α&Κ τις οποίες αναπτύσσουν 
ερευνητικοί οργανισµοί· 

• ∆ραστηριότητες Ε&Α που ανατίθενται από κρατικές αρχές σε επιχειρήσεις σύµφωνα 
µε τους όρους της αγοράς (ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών). 

 
Τοµείς για τους οποίους ισχύουν ειδικοί κανόνες: 

• Σιδηροδροµικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές µεταφορές 
• Γεωργία και αλιεία: µέγιστη ένταση ενίσχυσης 100% σε όλες τις περιπτώσεις (υπό 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις). 

Βασικές έννοιες  
Βασική έρευνα: πειραµατική ή θεωρητική εργασία η οποία πραγµατοποιείται µε κύριο 
σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά µε τα βασικά αίτια φαινοµένων και 
παρατηρήσιµων γεγονότων, χωρίς να προβλέπονται άµεσες πρακτικές εφαρµογής ή χρήσης. 
 
Βιοµηχανική έρευνα: προγραµµατισµένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση η οποία αποσκοπεί 
στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για τη σηµαντική βελτίωση υφιστάµενων προϊόντων, µεθόδων ή 
υπηρεσιών. 
 
Πειραµατική ανάπτυξη: απόκτηση, συνδυασµός, διαµόρφωση και χρήση υφισταµένων, 
επιστηµονικών, τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και άλλων γνώσεων και ικανοτήτων για την 
παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιηµένα ή βελτιωµένα προϊόντα, µεθόδους 
ή υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης πρωτοτύπων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν εµπορικά και πιλοτικών σχεδίων υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις). 

Μέτρα ενίσχυσης 
Τα ακόλουθα µέτρα µπορούν να θεωρηθούν συµβιβάσιµα βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) της Συνθήκης: 

• Ενισχύσεις για σχέδια Ε&A· 
• Ενισχύσεις για µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας· 
• Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ· 
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• Ενισχύσεις για νέες καινοτόµες επιχειρήσεις· 
• Ενισχύσεις για διαδικαστική ή οργανωτική καινοτοµία στον τοµέα των υπηρεσιών· 
• Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες καινοτοµίας και για υπηρεσίες στήριξης 

καινοτοµίας· 
• Ενισχύσεις για τον δανεισµό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης· και 
• Ενισχύσεις για συµπλέγµατα (clusters) φορέων καινοτοµίας  

 

Επιλέξιµες δαπάνες 
Οι επιλέξιµες δαπάνες εξαρτώνται από τον τύπο του προτεινόµενου µέτρου και καθορίζονται 
στα σχετικά τµήµατα του πλαισίου Ε&Α&Κ. Οι ακόλουθοι τύποι µέτρων π.χ. µπορούν να 
χαρακτηρισθούν επιλέξιµες δαπάνες για ενίσχυση για σχέδια Ε&Α (δηλ. η πρώτη κατηγορία 
ενίσχυσης που αναφέρεται ανωτέρω):  
 

• ∆απάνες µισθοδοσίας του προσωπικού, στο βαθµό που αυτό ασχολείται µε 
δραστηριότητες έρευνας· 

• Κόστος των οργάνων, του εξοπλισµού, των γηπέδων και των χώρων, στο βαθµό που, 
και για όσο χρόνο, χρησιµοποιούνται στο ερευνητικό σχέδιο (υπόκεινται σε απόσβεση 
ανά περίπτωση)· 

• ∆απάνες για έρευνα επί συµβάσει, τεχνικές γνώσεις και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που 
αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές σε τιµές αγοράς·  

• ∆απάνες για εξωτερικές συµβουλευτικές και παρεµφερείς υπηρεσίες που 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το ερευνητικό σχέδιο· 

• Πρόσθετα γενικά έξοδα που προκύπτουν άµεσα ως αποτέλεσµα της έρευνας· 
• Άλλες δαπάνες λειτουργίας που προκύπτουν άµεσα ως αποτέλεσµα της ερευνητικής 

δραστηριότητας. 

Εντάσεις ενισχύσεων 
Όπως συµβαίνει µε τις επιλέξιµες δαπάνες, οι εντάσεις της ενίσχυσης διαφέρουν ανάλογα το 
υπό εξέταση µέτρο. Για παράδειγµα, στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι εντάσεις 
ενίσχυσης που εφαρµόζονται στον πρώτο τύπο µέτρων ενίσχυσης - Ενισχύσεις για σχέδια 
Ε&A:  
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Πίνακας 6. Εντάσεις ενισχύσεων για σχέδια Ε&Α 
Είδος Ε&Α Μικρές 

επιχειρήσεις 

Mεσαίες 

επιχειρήσεις 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Βασική έρευνα 100% 100% 100% 
 

Βιοµηχανική έρευνα 
70% 60% 50% 

Βιοµηχανική έρευνα, εφόσον υπάρχει:  
• συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων· 

 για µεγάλες επιχειρήσεις: διασυνοριακά 
ή µε µία τουλάχιστον ΜΜΕ, ή 

• συνεργασία επιχείρησης  
 µε ερευνητικό οργανισµό, ή 

• διάδοση των αποτελεσµάτων 

80% 75% 65% 

Πειραµατική ανάπτυξη 45% 35% 25% 

Πειραµατική ανάπτυξη, εφόσον υπάρχει:  
• συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων:  

 για µεγάλες επιχειρήσεις: διασυνοριακά 
 ή τουλάχιστον µε µία ΜΜΕ, ή 
συνεργασία επιχείρησης µε ερευνητικό οργανισµό 

60% 50% 40% 

 

Ειδικοί όροι 
Tο πλαίσιο Ε&Α&Κ προβλέπει τρεις τύπους εκτιµήσεων που πραγµατοποιούνται βάσει της 
στάθµισης των θετικών και αρνητικών συνεπειών της ενίσχυσης: 

(i) Συνήθης αξιολόγηση – σε περίπτωση που το σχέδιο πληροί τους όρους που προβλέπονται 
στο κεφάλαιο 5 του πλαισίου Ε&Α&Κ, τεκµαίρεται ότι η στάθµιση των συνεπειών της 
ενίσχυσης θα είχε θετικό αποτέλεσµα. Tα ακόλουθα µέτρα εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία 
(εφόσον η ενίσχυση χορηγείται µόνον κατόπιν αίτησης προς τις εθνικές αρχές):  

• ενίσχυση σε σχέδια και µελέτες σκοπιµότητας, όπου δικαιούχος της ενίσχυσης είναι 
ΜΜΕ και το ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα 7,5 εκατ. EUR ανά ΜΜΕ για κάθε 
σχέδιο· 

• ενίσχυση για δαπάνες δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ·  
• ενίσχυση για νέες καινοτόµες επιχειρήσεις· 
• ενίσχυση για υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα καινοτοµίας· 
• ενίσχυση για καινοτόµες υπηρεσίες στήριξης, και 
• ενίσχυση για το δανεισµό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.  

 
(ii) Συνήθης αξιολόγηση συν απόδειξη του χαρακτήρα κινήτρου και της αναγκαιότητας της 
ενίσχυσης - σύµφωνα µε τα κεφάλαια 5 και 6 του πλαισίου Ε&Α&Κ: για κάθε 
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κοινοποιούµενη ενίσχυση η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια για τη εµπεριστατωµένη 
αξιολόγηση που αναφέρεται στη συνέχεια ούτε εµπίπτει σε µία από τις κατηγορίες της 
τυποποιηµένης µεθόδου εκτίµησης σύµφωνα µε το κεφάλαιο 5 (για τις οποίες θεωρείται 
αυτοµάτως ότι η ενίσχυση λειτουργεί ως κίνητρο).  

(iii) Εµπεριστατωµένη αξιολόγηση – λόγω του υψηλότερου κινδύνου στρέβλωσης του 
ανταγωνισµού, η Επιτροπή διενεργεί εµπεριστατωµένη αξιολόγηση των µέτρων σε 
περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει:  

• για ενισχύσεις σε σχέδια και µελέτες σκοπιµότητας:  
- αν το σχέδιο αφορά κυρίως βασική έρευνα, τα 20 εκατ. EUR·  
- αν το σχέδιο αφορά κυρίως βιοµηχανική έρευνα, τα 10 εκατ. EUR· 
- για όλα τα άλλα σχέδια τα 7,5 εκατ. EUR·  

• για διαδικαστική ή οργανωτική καινοτοµία σε δραστηριότητες υπηρεσιών, τα 5 εκατ. 
EUR.  

• για συµπλέγµατα (clusters) φορέων καινοτοµίας, τα 5 εκατ. EUR.  
 
Επιβάλλεται η υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή κάθε καθεστώτος 
ενίσχυσης. 

Πίνακας 7. Κατηγορίες µέτρων ενίσχυσης , σχετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης που εφαρµόζονται δυνάµει 
του ΓΚΑΚ και ελάχιστα ποσά άνω των οποίων προβλέπεται εµπεριστατωµένη αξιολόγηση βάσει του 

πλαισίου Ε&Α&Κ 

Mέτρο ενίσχυσης 
Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος 
της ενίσχυσης δυνάµει του 

ΓKAK 

Συνήθης 
αξιολόγηση 

(πλαίσιο 
Ε&Α&Κ) 

Εµπεριστατωµένη 
αξιολόγηση18 

(πλαίσιο Ε&Α&Κ) 

Ενισχύσεις σχεδίων και µελέτες 
σκοπιµότητας 

•βασική έρευνα: 20 εκατ. EUR 
•βιοµηχανική έρευνα: 10 εκατ. 
EUR 
•άλλες: 7,5 εκατ. EUR ανά 
επιχείρηση ανά σχέδιο 
 
•το ποσό διπλασιάζεται εάν 
πρόκειται για το EUREKA19 

Ναι (εάν δεν 
πληρούνται οι 
όροι του 
ΓΚΑΚ) 

• βασική έρευνα: 20 
εκατ. EUR 
• βιοµηχανική έρευνα: 10 
εκατ. EUR 
•άλλες: 7,5 εκατ. EUR 
ανά επιχείρηση ένα 
σχέδιο 
 
•το ποσό διπλασιάζεται 
εάν πρόκειται για το 
EUREKA 

Ενισχύσεις για δαπάνες 
δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας για ΜΜΕ 

5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
ανά σχεδίου Ναι Όχι 

Νέες καινοτόµες επιχειρήσεις 1 εκατ. EUR Ναι Όχι 

Υπηρεσίες παροχής συµβουλών 
σε θέµατα καινοτοµίας και για 
υπηρεσίες υποστήριξης της 
καινοτοµίας 

200 000 ευρώ ανά επιχείρηση 
ανά τριετία Ναι Όχι 

∆ανεισµός προσωπικού µε υψηλά 
τυπικά προσόντα  

50% των επιλέξιµων δαπανών 
για τρία έτη ανά επιχείρηση 
ανά δανειζόµενο άτοµο 

Ναι Όχι 

                                                 
18 Όλες οι υποθέσεις που κοινοποιούνται στην Επιτροπή µετά από υποχρέωση κοινοποίησης µεµονωµένης 
ενίσχυσης όπως προβλέπεται από τον ΓΚΑΚ υπόκεινται επίσης σε εµπεριστατωµένη. 
19 Το Eureka είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για βιοµηχανική Ε&Α µε βάση τις απαιτήσεις της αγοράς. 
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Mέτρο ενίσχυσης 
Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος 
της ενίσχυσης δυνάµει του 

ΓKAK 

Συνήθης 
αξιολόγηση 

(πλαίσιο 
Ε&Α&Κ) 

Εµπεριστατωµένη 
αξιολόγηση18 

(πλαίσιο Ε&Α&Κ) 

∆ιαδικαστική ή οργανωτική 
καινοτοµία  

∆εν περιλαµβάνεται στον 
ΓΚΑΚ  Ναι 

Σε υπηρεσίες: 5 εκατ. 
EUR ανά σχέδιο ανά 
επιχείρηση 

Συµπλέγµατα καινοτοµίας ∆εν περιλαµβάνεται στον 
ΓΚΑΚ  Ναι 5 εκατ. EUR ανά 

σύµπλεγµα καινοτοµίας 

Επισήµανση 
 
Ο ΓΚΑΚ εισήγαγε νέες κατηγορίες ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη και για καινοτοµία 
οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης. Με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων που προβλέπει ο ΓΚΑΚ (συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών εντάσεων 
ενίσχυσης), σε ορισµένες περιπτώσεις, οι ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, οι 
ενισχύσεις για τεχνικές µελέτες σκοπιµότητας, οι ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ, οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τοµείς της 
γεωργίας και της αλιείας, οι ενισχύσεις σε νέες καινοτόµες επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις για 
υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα καινοτοµίας και για υπηρεσίες υποστήριξης της 
καινοτοµίας και οι ενισχύσεις για τον δανεισµό προσωπικού µε υψηλά τυπικά προσόντα δεν 
χρειάζεται να κοινοποιούνται.  
 
Ωστόσο, κάθε τέτοια ενίσχυση πρέπει να κοινοποιείται εάν υπερβαίνει το όριο κοινοποίησης 
µεµονωµένων ενισχύσεων όπως προσδιορίζεται στον ανωτέρω πίνακα.  
Οµοίως, εάν δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπει ο ΓΚΑΚ, η ενίσχυση πρέπει επίσης να 
κοινοποιείται και αξιολογείται βάσει του πλαισίου Ε&Α&Κ. 
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Ενηµερωτικό σηµείωµα 4 Ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 

Παραποµπές 
Στο παρόν σηµείωµα συνοψίζονται: 

• οι κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 2007-2013 (ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σελ. 13) (εφεξής, στο παρόν σηµείωµα, 
«οι κατευθυντήριες γραµµές»). 

• η εφαρµογή του ΓΚΑΚ στις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, στις ενισχύσεις για 
την απασχόληση και στις ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις. 

 
Στόχος 
Η προώθηση της ανάπτυξης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών: 

• µε τη στήριξη αρχικών επενδύσεων και των επενδύσεων και της απασχόλησης που 
συνδέονται µε τις αρχικές επενδύσεις και µε νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις, ή 

• σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε τη χορήγηση ενισχύσεων λειτουργίας. 
 

Πεδίο εφαρµογής 
Οι κατευθυντήριες γραµµές καλύπτουν τις επενδυτικές ενισχύσεις, τις ενισχύσεις σε 
νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ενισχύσεις λειτουργίας σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε 
περιφέρειες οι οποίες είναι επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις (βλ. κατωτέρω). 

Οι κατευθυντήριες γραµµές δεν ισχύουν για την πρωτογενή παραγωγή των γεωργικών 
προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα I της Συνθήκης. Ισχύουν εν γένει για τη 
µεταποίηση και την εµπορία γεωργικών προϊόντων20. ∆εν ισχύουν, ωστόσο, για τους τοµείς 
της γεωργίας και του άνθρακα.  

Ειδικοί κανόνες ισχύουν για τους ακόλουθους τοµείς: 

• τις µεταφορές και τη ναυπηγική βιοµηχανία· 
• δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα στη χαλυβουργία ή 

στη βιοµηχανία συνθετικών ινών· 
• τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια (βλ. «βασικές έννοιες»). 

Κύριες προϋποθέσεις 
Προκειµένου να είναι επιλέξιµη µια ενίσχυση στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών, το 
σχέδιο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες κύριες προϋποθέσεις:  
 

• νέα περιουσιακά στοιχεία (εκτός εάν πρόκειται για ΜΜΕ)·  
• διατήρηση της επένδυσης στη συγκεκριµένη περιφέρεια για ελάχιστη περίοδο πέντε 

ετών (3 έτη για τις ΜΜΕ) µετά την ολοκλήρωσή της· 
• οικονοµική συµµετοχή του δικαιούχου 25% τουλάχιστον επί των επιλέξιµων δαπανών.  
 

                                                 
20 Βλ. επίσης κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας 
την περίοδο 2007-2013 (ΕΕ C 319 της 27.12.2006). 
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Βασικές έννοιες 
∆ιακρίνονται δύο τύποι επιλέξιµων περιφερειών: 

• Περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο α): πρόκειται για περιφέρειες όπου το 
βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή όπου υπάρχει αυξηµένη ανεργία 
(περιφέρειες NUTS II µε κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατώτερο του 75% του κοινοτικού 
µέσου όρου). 

• Περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο γ): πρόκειται για προβληµατικές περιοχές 
που προσδιορίζονται βάσει (εθνικών) δεικτών οι οποίοι προτείνονται από τα κράτη 
µέλη, µε κάποιο ανώτατο όριο πληθυσµιακής κάλυψης και ορισµένες ελάχιστες 
προϋποθέσεις ώστε να προληφθούν τυχόν καταχρήσεις. 

 
Αρχική επένδυση: επένδυση σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία µε σκοπό τη σύσταση 
νέας επιχείρησης, την επέκταση υφιστάµενης επιχείρησης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής 
µιας επιχείρησης µε νέα, πρόσθετα προϊόντα ή τη ριζική αλλαγή της συνολικής µεθόδου 
παραγωγής υφιστάµενης επιχείρησης.  

∆ηµιουργία απασχόλησης που συνδέεται µε την επένδυση: καθαρή αύξηση των θέσεων 
εργασίας που δηµιουργήθηκαν εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Ενίσχυση λειτουργίας: ενίσχυση µε σκοπό τη µείωση των τρεχουσών δαπανών επιχείρησης 
(π.χ. των εξόδων µισθοδοσίας, των εξόδων µεταφοράς, των µισθωµάτων). 

Μεγάλα επενδυτικά σχέδια: αρχικά επενδυτικά σχέδια µε επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες 
τουλάχιστον 50 εκατ. EUR σε παρούσα αξία (οι επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες ορίζονται 
κατωτέρω). 

Mεγάλo επενδυτικó σχέδιo που πρέπει να κοινοποιείται µεµονωµένα: µεγάλο επενδυτικό 
σχέδιο στο οποίο το συνολικό ποσό της ενίσχυσης από όλες τις πηγές υπερβαίνει το 75% του 
µέγιστου ποσού ενίσχυσης που θα µπορούσε να λάβει µια επένδυση µε επιλέξιµες δαπάνες 
ύψους 100 εκατ. EUR στη συγκεκριµένη περιφέρεια. Τα κράτη µέλη καλούνται να 
κοινοποιούν µεµονωµένα όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση υπερβαίνει αυτό το 
ποσό. 

Ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης (ΑΙΕ): η ονοµαστική αξία της χορηγηθείσας 
ενίσχυσης αναγόµενη στην αξία της κατά τον χρόνο της χορήγησης. 

 
Ένταση της ενίσχυσης: το ΑΙΕ ως ποσοστό του συνολικού επιλέξιµου κόστους του σχεδίου. 

 

Ενισχύσεις για αρχικές επενδύσεις: 

Επιλέξιµες δαπάνες:  Οι ενισχύσεις για αρχικές επενδύσεις µπορούν να υπολογίζονται 
ως ποσοστό της αξίας της επένδυσης ή ως ποσοστό του µισθολογικού κόστους των 
θέσεων εργασίας που συνδέονται µε την αρχική επένδυση. 

• Επενδύσεις: υλικές επενδύσεις (γήπεδα, κτίρια, µονάδες παραγωγής/µηχανολογικός 
εξοπλισµός) και άυλες επενδύσεις µέχρι ενός περιορισµένου ποσού (δαπάνες για 
µεταφορά τεχνολογίας). Οι δαπάνες για µεταφορικό εξοπλισµό στον τοµέα των 
µεταφορών δεν είναι επιλέξιµες. 

• ∆απάνες µισθοδοσίας: οι προβλεπόµενες ακαθάριστες µισθολογικές δαπάνες και οι 
υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, υπολογιζόµενες για µια διετία και 
πολλαπλασιαζόµενες επί τον αριθµό των δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας (καθαρή 
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αύξηση του αριθµού θέσεων εργασίας στην οικεία επιχείρηση). 
 

Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 
Πίνακας 8. Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 

Περιφερειακό ΑΕγχΠ ως % 
του ΑΕγχΠ της EΕ-25 

Mέγιστα ποσοστά ενίσχυσης 
για µεγάλες επιχειρήσεις 

Ποσοστά ενίσχυσης στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές 

>75% 15% - 10% 40% 

<75% 30% 50% 

<60% 40% 60% 

<45% 50% ∆εν ισχύει 

 

Οι λεγόµενες «περιφέρειες στατιστικού αποτελέσµατος» – το ΑΕγχΠ των οποίων είναι 
κατώτερο του 75% του ΑΕγχΠ της EΕ-15 αλλά ανώτερο του 75% του ΑΕγχΠ της EΕ-25 (3,6% 
του πληθυσµού της EΕ-25) – θα καλύπτονται από ένα µεταβατικό καθεστώς και θα δικαιούνται 
τα χαµηλότερα ποσοστά ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 
Συνθήκης, µε ποσοστό ενίσχυσης 30% για τις µεγάλες επιχειρήσεις έως τις 31.12.2010. Η 
κατάσταση των περιοχών αυτών θα επανεξεταστεί το 2010. Εφόσον η κατάστασή τους έχει 
επιδεινωθεί και βρίσκονται σε ποσοστό κάτω του 75% του µέσου όρου της EΕ-25, θα 
συνεχίσουν να εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), ειδάλλως θα είναι επιλέξιµες 
βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης µε ποσοστό ενίσχυσης 20% από 
την 1.1.2011. 

Οι επιλέξιµες περιφέρειες προσδιορίζονται για κάθε κράτος µέλος στους χάρτες των 
περιφερειακών ενισχύσεων, οι οποίοι δηµοσιεύονται στον δικτυακό χώρο της Γ∆ 
Ανταγωνισµού21.  

Προβλέπονται µεταβατικές ρυθµίσεις έως το τέλος του 2010 για τις περιφέρειες που θα θιγούν 
από τις µεγαλύτερες µειώσεις ποσοστών ενίσχυσης και, έως το τέλος του 2008, για τις 
περιφέρειες που παύουν να είναι επιλέξιµες βάσει των νέων κατευθυντήριων γραµµών. Οι 
περιφέρειες αυτές προσδιορίζονται επίσης στους χάρτες. 

 
Όσον αφορά τις µεγάλες επενδύσεις, το ανώτατο όριο έντασης της περιφερειακής ενίσχυσης 
µειώνεται ως εξής: 
• Για το τµήµα του επιλέξιµου κόστους έως τα 50 εκατ. EUR, το 100% του ισχύοντος 

ανώτατου ορίου έντασης περιφερειακής ενίσχυσης. 
• Για το τµήµα του επιλέξιµου κόστους από 50 εκατ. έως 100 εκατ. EUR, η ένταση της 

ενίσχυσης µειώνεται στο 50% του ισχύοντος ανώτατου ορίου έντασης της 
περιφερειακής ενίσχυσης. 

• Για το τµήµα του επιλέξιµου κόστους που υπερβαίνει τα 100 εκατ. EUR, η ένταση της 
ενίσχυσης µειώνεται στο 34% του ανώτατου ορίου έντασης της περιφερειακής 
ενίσχυσης. 

• Παράδειγµα: ένα µεγάλο επενδυτικό σχέδιο µε επιλέξιµες δαπάνες ύψους 200 εκατ. 
EUR και ισχύον ανώτατο όριο έντασης της περιφερειακής ενίσχυσης 40% ΑΙΕ µπορεί 
να δεχθεί µέγιστη ενίσχυση ύψους 43,6 εκατ. EUR: 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm 
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(i) Έως 50 εκατ. EUR: 100% του ανώτατου ορίου έντασης της περιφερειακής 
ενίσχυσης=> 50 εκατ. EUR x 40% = 20 εκατ. EUR. 
(ii) Για το τµήµα από 50 εκατ. EUR – 100 εκατ. EUR: 50% του ανώτατου ορίου 
έντασης της περιφερειακής ενίσχυσης => 50 εκατ. EUR x (40% x 50%) = 10 εκατ. 
EUR. 
(iii) Για το τµήµα που υπερβαίνει τα 100 εκατ. EUR: 34% του ανώτατου ορίου έντασης 
της περιφερειακής ενίσχυσης=> 100 εκατ. EUR x (40% x 34%) = 13,6 εκατ. EUR.  
Συνολική ενίσχυση=> (i)+(ii)+(iii) = 20 εκατ. EUR + 10 εκατ. EUR + 13,6 εκατ. EUR 
= 43,6 εκατ. EUR. 

 
Στο σηµείο 65 των κατευθυντήριων γραµµών περιλαµβάνονται διατάξεις για την εκ των 
υστέρων παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε µεγάλα επενδυτικά 
σχέδια για τα οποία δεν ισχύει υποχρέωση κοινοποίησης· η παρακολούθηση αυτή είναι 
γνωστή και ως «µηχανισµός διαφάνειας». Μεγάλα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν 
ισχύει υποχρέωση κοινοποίησης είναι τα σχέδια για τα οποία το ποσό της ενίσχυσης δεν 
υπερβαίνει το κατώτατο όριο κοινοποίησης, δηλ. το 75% του µέγιστου ποσού ενίσχυσης που 
θα µπορούσε να λάβει επένδυση µε επιλέξιµη δαπάνη ύψους 100 εκατ. EUR, µε βάση το 
τυποποιηµένο ανώτατο όριο που ισχύει για τις µεγάλες επιχειρήσεις στον εγκεκριµένο χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης. 
 
Στο πλαίσιο του µηχανισµού διαφάνειας, οσάκις περιφερειακή ενίσχυση χορηγείται βάσει 
υφιστάµενου καθεστώτος ενισχύσεων22 για µεγάλα επενδυτικά σχέδια χωρίς υποχρέωση 
κοινοποίησης, τα κράτη µέλη πρέπει, εντός 20 εργάσιµων ηµερών από τη χορήγηση της 
ενίσχυσης από την αρµόδια αρχή, να διαβιβάσουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που ζητούνται 
µέσω του τυποποιηµένου εντύπου που προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραµµές23, οπότε 
δηµοσιεύονται συνοπτικές πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της Γ∆ Ανταγωνισµού24.  
Οι εντάσεις της ενίσχυσης µπορούν να αυξάνονται σε όλες τις ενισχυόµενες περιοχές κατά 20 
ποσοστιαίες µονάδες εφόσον η ενίσχυση χορηγείται σε µικρές επιχειρήσεις και κατά 10 
ποσοστιαίες µονάδες εφόσον χορηγείται σε µεσαίες επιχειρήσεις. ∆εν επιτρέπεται, ωστόσο, η 
πριµοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο µεγάλων επενδυτικών σχεδίων µε επιλέξιµες δαπάνες που 
υπερβαίνουν τα 50 εκατ. EUR. 
 

Σωρευτικό αποτέλεσµα 
Οι µέγιστες τιµές της έντασης ενίσχυσης που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα ισχύουν 
για το σύνολο της ενίσχυσης: 

• όταν παρέχεται στήριξη βάσει περισσοτέρων καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων· 
• ασχέτως του εάν η ενίσχυση προέρχεται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή 

κοινοτικές πηγές. 
 
Σε περίπτωση που δαπάνη η οποία είναι επιλέξιµη για την παροχή περιφερειακής ενίσχυσης 
είναι επίσης επιλέξιµη για την παροχή άλλων µορφών ενίσχυσης (π.χ. για Ε&Α&Κ), 

                                                 
22 Οι µεµονωµένες ενισχύσεις που χορηγούνται εκτός εγκεκριµένων καθεστώτων («ενισχύσεις ad hoc») πρέπει 
να κοινοποιούνται πάντοτε στην Επιτροπή. 
23 Το τυποποιηµένο έντυπο υποβολής των στοιχείων δηµοσιεύεται επίσης σε µορφότυπο Excel στον δικτυακό 
τόπο της Γ∆ Ανταγωνισµού: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/forms.cfm  
24 http://ec.europa.eu/competition  

http://ec.europa.eu/comm/competition
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υπόκειται στο πλέον ευνοϊκό από τα ανώτατα όρια που ισχύουν βάσει των οικείων 
καθεστώτων.  

 

Ενισχύσεις λειτουργίας 

Γενικές διατάξεις 
Εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, η χορήγηση ενισχύσεων λειτουργίας σε περιφέρειες του 
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) επιτρέπεται µόνον εφόσον πληρούνται όλες οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Η ενίσχυση είναι δικαιολογηµένη λόγω της συµβολής της στην περιφερειακή 
ανάπτυξη· 

• Το ύψος της είναι ανάλογο των µειονεκτηµάτων που επιδιώκεται να αµβλυνθούν µε 
αυτήν· 

• Υπόκειται σε χρονικό περιορισµό και ελαττώνεται προοδευτικά.  
Το οικείο κράτος µέλος πρέπει να αποδεικνύει την ύπαρξη και τη σηµασία των εν λόγω 
µειονεκτηµάτων. 
Ενισχύσεις για µεταφορές: Ενισχύσεις προς αντιστάθµιση του επιπλέον κόστους µεταφοράς 
επιτρέπεται να χορηγούνται µόνο σε εξόχως απόκεντρες περιοχές και σε περιφέρειες µε 
χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού στις οποίες επιτρέπεται η χορήγηση περιφερειακών 
ενισχύσεων. 
 
Ενισχύσεις προς αντιστάθµιση της µείωσης του πληθυσµού: Ενισχύσεις προς 
αντιστάθµιση της µείωσης του πληθυσµού µπορούν να παρέχονται επί µονίµου βάσεως στις 
πλέον αραιοκατοικηµένες περιοχές µε πυκνότητα πληθυσµού κάτω των 8 κατοίκων/χλµ². 
 
Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές: 
Επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων επί µονίµου βάσεως για την αντιστάθµιση των 
µειονεκτηµάτων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (µεγάλη απόσταση, νησιωτικός 
χαρακτήρας, µικρή έκταση, δύσκολη µορφολογία και κλίµα, οικονοµική εξάρτηση από ένα 
µικρό αριθµό προϊόντων).  
 
Ενισχύσεις προς νεοσυσταθείσες µικρές επιχειρήσεις  

• 3 εκατ. EUR κατ' ανώτατο όριο ανά επιχείρηση στις περιφέρειες του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο α) και 2 εκατ. EUR κατ' ανώτατο όριο ανά επιχείρηση στις 
περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)·  

• Πριµοδότηση 5% για τις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) < 60% 
του ΑΕγχΠ της ΕΕ, τις περιφέρειες µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού και τις µικρές 
νήσους µε πληθυσµό µικρότερο των 5000 κατοίκων και τα οικιστικά συγκροτήµατα 
ίδιου µεγέθους και µε παρόµοια αποµόνωση· 

• Εντάσεις: 

Πίνακας 9. Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 
 Έτη 1–3 Έτη 4–5 

Περιφέρειες άρθρου 87 παρ. 3 
στοιχείο α) 

35% 25% 

Περιφέρειες άρθρου 87 παρ. 3 
στοιχείο γ) 

25% 15% 
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Απαιτήσεις κοινοποίησης 
Ο ΓΚΑΚ απαλλάσσει από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή τα διαφανή 
καθεστώτα επενδυτικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα τα οποία τηρούν τους 
κανόνες περί επιλέξιµων δαπανών και δεν υπερβαίνουν τις ανώτατες εντάσεις ενίσχυσης που 
καθορίζονται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για το οικείο κράτος µέλος. Εκτός από 
τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια και της ενίσχυσης των τοµέα των µεταφορών, τέτοιες εντάσεις 
ενίσχυσης µπορούν να αυξηθούν κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες για τις µικρές επιχειρήσεις και 
κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες για τις µεσαίες επιχειρήσεις. ∆ιαφορετικές εντάσεις ενίσχυσης 
ισχύουν για τις επενδύσεις στη µεταποίηση και την εµπορία γεωργικών προϊόντων. 

Τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων που στοχεύουν σε ορισµένους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας, καθώς και οι περιφερειακές ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες 
στους τοµείς του χάλυβα, της ναυπηγίας και των συνθετικών ινών, δεν πρέπει να καλύπτονται 
από την απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης. Ωστόσο, πρέπει να εµπίπτουν στον 
ΓΚΑΚ τα µέτρα υπέρ του τοµέα του τουρισµού. 

Ο ΓΚΑΚ δεν εφαρµόζεται σε ενισχύσεις ad hoc προς µεγάλες επιχειρήσεις, εκτός των 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 13. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι οι διαφανείς 
ενισχύσεις ad hoc προς µεµονωµένες επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων 
επιχειρήσεων) απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση κοινοποίησης εφόσον χορηγούνται 
συµπληρωµατικά προς ενισχύσεις που παρέχονται στο πλαίσιο καθεστώτων, και το στοιχείο 
ad hoc δεν υπερβαίνει το 50 % της συνολικής ενίσχυσης. 

Οι ενισχύσεις για νεοσυσταθείσες µικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται πλέον επίσης 
αυτοµάτως από την υποχρέωση κοινοποίησης. 

∆εδοµένου ότι οι ουσιαστικοί κανόνες για τις επενδυτικές ενισχύσεις είναι οι ίδιοι στους 
κανονισµούς και στις κατευθυντήριες γραµµές, δεν προκύπτει πλεονέκτηµα από την 
κοινοποίηση µέτρου ενίσχυσης το οποίο απαλλάσσεται. 

Τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια πρέπει να κοινοποιούνται ατοµικά σε περίπτωση που η 
ενίσχυση υπερβαίνει το 75% του ανώτατου ποσού ενίσχυσης που µπορεί να λάβει επένδυση 
µε επιλέξιµο κόστος 100 εκατ. EUR στη συγκεκριµένη περιφέρεια. 

Οµοίως, εάν δεν πληρούνται οι όροι του ΓΚΑΚ, η ενίσχυση πρέπει επίσης να κοινοποιείται 
και αξιολογείται βάσει των κατευθυντήριων γραµµών. 

 

Πίνακας 10. Κατηγορίες µέτρων περιφερειακού χαρακτήρα, σχετικά ανώτατα ποσά, και ανώτατα όρια 
έντασης ενίσχυσης που ισχύουν βάσει του ΓΚΑΚ25, και όρια που καθιστούν υποχρεωτική λεπτοµερή 

αξιολόγηση σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές 

Τύπος του 
µέτρου 

Μέγιστη επιτρεπόµενη ενίσχυση 
βάσει του ΓΚΑΚ 

Συνήθης 
αξιολόγηση 

(κατευθυντήριες 
γραµµές) 

Λεπτοµερής αξιολόγηση 
(κατευθυντήριες γραµµές) 

                                                 
25 Τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια που κοινοποιούνται ατοµικά δεν καλύπτονται από τον ΓΚΑΚ. 
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Τύπος του 
µέτρου 

Μέγιστη επιτρεπόµενη ενίσχυση 
βάσει του ΓΚΑΚ 

Συνήθης 
αξιολόγηση 

(κατευθυντήριες 
γραµµές) 

Λεπτοµερής αξιολόγηση 
(κατευθυντήριες γραµµές) 

Καθεστώτα 
ενισχύσεων 
(µεγάλες, µεσαίες 
και µικρές 
επιχειρήσεις) 

• Άρθρο 13: Μόνον ενισχυόµενες 
περιοχές: ενίσχυση < 75% της 
ανώτατης ενίσχυσης για επενδύσεις µε 
επιλέξιµες δαπάνες 100 εκατ. EUR. 
 

Ναι Όχι για το ίδιο το καθεστώς, αλλά µόνο 
για µεγάλα επενδυτικά σχέδια που 
κοινοποιούνται ατοµικά: 
• µερίδιο αγοράς άνω του 25% 
 αύξηση του δυναµικού κατά ποσοστό 
µεγαλύτερο του 5% σε φθίνουσες 
αγορές 

 
Ενισχύσεις ad hoc 
για ΜΜΕ 

Ναι  
• Άρθρο 13 - Ενισχυόµενες περιοχές: 
µόνον εάν λειτουργεί συµπληρωµατικά 
προς καθεστώς, 50% της συνολικής 
ενίσχυσης κατ' ανώτατο όριο. 
 

Ναι 
 

Μόνο για µεγάλα επενδυτικά σχέδια 
που κοινοποιούνται ατοµικά: 
• µερίδιο αγοράς άνω του 25% 
 αύξηση του δυναµικού κατά ποσοστό 
µεγαλύτερο του 5% σε φθίνουσες 
αγορές 

Ενισχύσεις ad hoc 
για µεγάλες 
επιχειρήσεις 

• Κατ' αρχήν δεν εξαιρούνται βάσει του 
ΓΚΑΚ. 
Με µία εξαίρεση: επιτρέπονται στις 
ενισχυόµενες περιοχές µόνον εάν 
λειτουργούν συµπληρωµατικά προς 
ενίσχυση που χορηγήθηκε βάσει 
καθεστώτος και το ανώτατο ποσό δεν 
υπερβαίνει το 50% στην συνολικής 
χορηγηθείσας ενίσχυσης, εφόσον η 
ενίσχυση δεν χρειάζεται να 
κοινοποιηθεί ατοµικά. 

Ναι Μόνο για µεγάλα επενδυτικά σχέδια 
που κοινοποιούνται ατοµικά: 
• µερίδιο αγοράς άνω του 25% 
• αύξηση του δυναµικού κατά ποσοστό 
µεγαλύτερο του 5% σε φθίνουσες 
αγορές. 

Ενισχύσεις για 
νεοσυσταθείσες 
µικρές 
επιχειρήσεις (µόνο 
καθεστώτα) 

• 2 εκατ. EUR ανά επιχείρηση σε 
περιφέρεια του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο α) 
• 1 εκατ. EUR ανά επιχείρηση σε 
περιφέρεια του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
• ετήσια ποσά ανά επιχείρηση - 33% 
των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης κατ' 
ανώτατο όριο. 

Ναι ∆εν ισχύει 
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Ενηµερωτικό σηµείωµα 5  Ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων 

Παραποµπές 
Στο παρόν σηµείωµα συνοψίζονται oι «κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις 
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων» 
(ΕΕ 244 της 01.10.2004, σ. 2) (εφεξής, στο παρόν σηµείωµα, «οι κατευθυντήριες γραµµές»). 

Πεδίο εφαρµογής 
Οι κατευθυντήριες γραµµές καλύπτουν τις ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση 
µεµονωµένων προβληµατικών επιχειρήσεων. 

∆εν εφαρµόζονται στους τοµείς της χαλυβουργίας και της βιοµηχανίας εξόρυξης άνθρακα. 
Με ορισµένες εξαιρέσεις, εφαρµόζονται στους τοµείς της αλιείας και των 
υδατοκαλλιεργειών. Ειδικοί πρόσθετοι κανόνες εφαρµόζονται για τις αναδιαρθρώσεις στον 
τοµέα της γεωργίας. 

Βασικές έννοιες  
Ως προβληµατική νοείται µια επιχείρηση εφόσον δεν είναι ικανή, µε δικούς της 
οικονοµικούς πόρους ή µε τους πόρους που µπορεί να λάβει από τους ιδιοκτήτες/µετόχους 
της ή τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο πορεία της, η οποία ελλείψει εξωτερικής 
κρατικής παρέµβασης είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα την καταδικάσει βραχυπρόθεσµα ή 
µεσοπρόθεσµα σε χρεοκοπία. 

Η ενίσχυση διάσωσης αποτελεί προσωρινή και ανακλητή συνδροµή. Πρέπει να επιτρέπει σε 
µια προβληµατική επιχείρηση να συνεχίσει τις δραστηριότητές της κατά το διάστηµα που 
απαιτείται για την κατάρτιση σχεδίου αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης και/ή κατά το διάστηµα 
που χρειάζεται για να αποφανθούν η Επιτροπή ή οι αρµόδιες εθνικές αρχές σχετικά µε το 
σχέδιο αυτό. 

Η ενίσχυση αναδιάρθρωσης χορηγείται βάσει ενός εφικτού, συγκροτηµένου και διεξοδικού 
σχεδίου για την αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µιας εταιρείας. 

Προϋποθέσεις 
Η ενίσχυση διάσωσης πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους: 

• η επιχείρηση πρέπει να χαρακτηρίζεται προβληµατική· 
• συνίσταται σε ανακλητή ενίσχυση ρευστότητας υπό τη µορφή εγγυήσεων δανείου ή 

δανείων µε τα συνήθη εµπορικά επιτόκια (και τουλάχιστον ανάλογα µε τα επιτόκια 
αναφοράς που ορίζει η Επιτροπή)· 

• περιορίζεται στο ποσό που απαιτείται για τη διατήρηση της επιχείρησης σε 
λειτουργία· 

• παρέχεται µόνο για τον χρόνο που απαιτείται (6 µήνες κατ' ανώτατο όριο) για την 
κατάρτιση του σχεδίου ανάκαµψης· 

• πρέπει να δικαιολογείται λόγω κοινωνικών προβληµάτων και να µην έχει δυσµενείς 
επιπτώσεις στη βιοµηχανία σε άλλα κράτη µέλη· 

• πρέπει κατά την κοινοποίησή της να συνοδεύεται από δέσµευση του κράτους µέλους 
ότι θα υποβάλει στην Επιτροπή, εντός έξι µηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης, 
σχέδιο αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης, ή αποδείξεις ότι τα δάνεια έχουν επιστραφεί ή 
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η εγγύηση έχει λήξει· 
• πρέπει να χορηγείται εφάπαξ (αρχή «άπαξ διά παντός»). 

 
Στις κατευθυντήριες γραµµές προβλέπεται απλουστευµένη διαδικασία σε περίπτωση που η 
ενίσχυση χορηγείται βάσει των προηγούµενων αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης και δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR.  
 
Ενίσχυση αναδιάρθρωσης µπορεί να χορηγηθεί µόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι 
όροι: 

• η επιχείρηση πρέπει να χαρακτηρίζεται προβληµατική· 
• έχει υποβληθεί στην Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης/εξυγίανσης για την 

αποκατάσταση της βιωσιµότητας της επιχείρησης σε εύλογο χρονικό διάστηµα· 
• έχουν ληφθεί αντισταθµιστικά µέτρα για την πρόληψη αθέµιτων στρεβλώσεων του 

ανταγωνισµού ( π.χ. κατάλληλη µείωση της παραγωγικής ικανότητας σε αντιστάθµιση 
για την ενίσχυση αναδιάρθρωσης)· 

• η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την εφαρµογή των µέτρων 
αναδιάρθρωσης. Σηµαντική πρέπει επίσης να είναι η συνεισφορά των δικαιούχων, 
απαλλαγµένη ενίσχυσης· 

• η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να υλοποιήσει στο ακέραιο το σχέδιο 
αναδιάρθρωσης τηρώντας όλους τους όρους που το συνοδεύουν· 

• η ενίσχυση αναδιάρθρωσης µπορεί να χορηγηθεί µόνο µία φορά (αρχή «άπαξ διά 
παντός»)· 

• απαιτείται αυστηρός έλεγχος και υποβολή ετήσιων εκθέσεων· 
• για ΜΜΕ και επιχειρήσεις σε ενισχυόµενες περιφέρειες: τα κριτήρια όσον αφορά τη 

µείωση της παραγωγικής ικανότητας ή την ίδια συνεισφορά των δικαιούχων µπορούν 
να εφαρµόζονται µε µεγαλύτερο βαθµό ευελιξίας· 

• η Επιτροπή αντιµετωπίζει θετικά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την κάλυψη 
του κοινωνικού κόστους µιας αναδιάρθρωσης. 

 
 
Για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, απαιτείται ατοµική κοινοποίηση κάθε φορά που χορηγείται 
ενίσχυση διάσωσης/αναδιάρθρωσης. 
 
Για τις ΜΜΕ, είναι δυνατή η χορήγηση ενίσχυσης διάσωσης/αναδιάρθρωσης (έως 10 εκατ. 
EUR ανά επιχείρηση) βάσει κοινοποιηµένων και εγκεκριµένων καθεστώτων ενισχύσεων. 
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Ενηµερωτικό σηµείωµα 6 Ενισχύσεις προς µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις 
 

Παραποµπές 
Στο παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνοψίζεται η εφαρµογή του ΓKAK στις κρατικές 
ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Πεδίο εφαρµογής 
Ο ΓKAK προβλέπει ειδικούς κανόνες για τη στήριξη των ΜΜΕ26. Tο παρόν ενηµερωτικό 
σηµείωµα περιλαµβάνει τις κατηγορίες ενισχύσεων που χορηγούνται αποκλειστικά σε ΜΜΕ. 
Οι ειδικοί κανόνες που εφαρµόζονται στις ΜΜΕ στην περίπτωση των ενισχύσεων για 
επιχειρηµατικά κεφάλαια, Ε&Α&Κ, των περιφερειακών ενισχύσεων και των 
περιβαλλοντικών ενισχύσεων αναλύονται στα σχετικά ενηµερωτικά σηµειώµατα για τους 
συγκεκριµένους τοµείς27. 
 
Βασικές έννοιες  
 
Ορισµός των ΜΜΕ 
Οι ορισµοί των ΜΜΕ περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 1 του ΓΚΑΚ. 
 
• Ως µεσαίες επιχειρήσεις νοούνται όσες επιχειρήσεις πληρούν το σύνολο των παρακάτω 

κριτηρίων: 

- απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους, και 
- πραγµατοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατοµµύρια εκατ. EUR και/ή έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισµό που δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια εκατ. EUR. 

 
• Ως µικρές επιχειρήσεις νοούνται όσες επιχειρήσεις πληρούν το σύνολο των παρακάτω 

κριτηρίων: 

- απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζοµένους, και 
- έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών και/ή συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει 

τα 10 εκατ. EUR. 
 
• Ως πολύ µικρές επιχειρήσεις νοούνται όσες επιχειρήσεις πληρούν το σύνολο των 

παρακάτω κριτηρίων: 

- απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζοµένους, και 
- έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών και/ή συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει 

                                                 
26 Η Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος χωριστό οδηγό για τις κρατικές ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ µε σκοπό να 
υπάρχει µια συνοπτική και συστηµατική παρουσίαση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων που εφαρµόζονται 
στις ΜΜΕ.  
27 Στους τοµείς αυτούς περιλαµβάνονται οι ενισχύσεις για την έγκαιρη προσαρµογή σε µελλοντικά κοινοτικά 
πρότυπα για ΜΜΕ· οι ενισχύσεις µε τη µορφή επιχειρηµατικών κεφαλαίων για ΜΜΕ· οι ενισχύσεις για δαπάνες 
δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ· οι ενισχύσεις για τον δανεισµό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης 
και οι ενισχύσεις για τη σύσταση νέων ΜΜΕ.  
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τα 2 εκατ. EUR. 
 

Τα κριτήρια αυτά πρέπει να πληρούνται από την επιχείρηση στο σύνολό της 
(συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν θυγατρικών της σε άλλα κράτη µέλη και εκτός της ΕΕ). Ο 
κανονισµός περιλαµβάνει τους ορισµούς της ανεξάρτητης, της συνεργαζόµενης και της 
συνδεδεµένης επιχείρησης, ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της πραγµατικής οικονοµικής 
θέσης µιας δεδοµένης ΜΜΕ.  
 
Ο ΓΚΑΚ προβλέπει τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης 
των ακόλουθων κύριων κατηγοριών ενισχύσεων αποκλειστικά για ΜΜΕ: 
 

• ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση· 
• ενισχύσεις για νέες µικρές επιχειρήσεις ιδρυόµενες από γυναίκες επιχειρηµατίες·  
• ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ για την έγκαιρη προσαρµογή στα µελλοντικά κοινοτικά 

πρότυπα· 
• ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ· 
• ενισχύσεις για τη συµµετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις· 
• ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ· 
• ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες καινοτοµίας και ενισχύσεις για υπηρεσίες 

στήριξης καινοτοµίας. 
 
Εκτός από τα µέτρα αυτά, τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις ΜΜΕ, οι ΜΜΕ είναι επίσης 
επιλέξιµες για άλλες κατηγορίες ενισχύσεων οι οποίες απαριθµούνται στον ΓΚΑΚ.  

Επιλέξιµο κόστος 
Επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων για τις εξής κατηγορίες δαπανών: 

• Για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση, οι επενδύσεις σε υλικά 
(γήπεδα, κτίρια, µονάδες παραγωγής/µηχανολογικός εξοπλισµός) και σε άυλα στοιχεία 
ενεργητικού (δαπάνες για µεταφορά τεχνολογίας), καθώς και οι µισθολογικές δαπάνες. 

• Στην περίπτωση των ενισχύσεων για νέες µικρές επιχειρήσεις ιδρυόµενες από γυναίκες 
επιχειρηµατίες, επιλέξιµες δαπάνες είναι οι δαπάνες για υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής 
υποστήριξης και παροχής συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία µιας 
επιχείρησης, καθώς και οι ακόλουθες δαπάνες, ενόσω αποδεδειγµένα 
πραγµατοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης (π.χ. οι 
τόκοι εξωτερικής χρηµατοδότησης και τα µερίσµατα, τα έξοδα µίσθωσης 
εγκαταστάσεων/εξοπλισµού παραγωγής· οι δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και 
θέρµανση, οι φόροι (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων) και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις· οι αποσβέσεις, τα έξοδα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων 
παραγωγής, οι µισθολογικές δαπάνες, το κόστος φροντίδας των παιδιών και φροντίδας 
των γονέων).  

• Για τις ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ για την έγκαιρη προσαρµογή στα µελλοντικά κοινοτικά 
πρότυπα, επιλέξιµες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες οι οποίες 
απαιτούνται για την επίτευξη του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας που 
προβλέπει το κοινοτικό πρότυπο σε σύγκριση µε το απαιτούµενο επίπεδο 
περιβαλλοντικής προστασίας πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω προτύπου. 

• Για συµβουλευτικές υπηρεσίες και για τη συµµετοχή σε εκθέσεις, οι δαπάνες για 
υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς συµβούλους και το κόστος πρώτης 
συµµετοχής µιας επιχείρησης σε µια συγκεκριµένη εµπορική έκθεση. 
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• Για τις ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, οι επιλέξιµες 
δαπάνες περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που προηγούνται της απονοµής του 
δικαιώµατος στο πλαίσιο της αρχικής έννοµης τάξης (περιλαµβανοµένων των δαπανών 
κατάρτισης, υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών 
ανανέωσης της αίτησης), τις δαπάνες µετάφρασης και άλλες δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν για την απονοµή ή την κατοχύρωση του δικαιώµατος σε άλλες 
έννοµες τάξεις, τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος 
του δικαιώµατος κατά την επίσηµη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόµενη 
διαδικασία εναντίωσης (έστω και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν µετά την 
απονοµή του δικαιώµατος).  

• Για τις ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες καινοτοµίας, επιλέξιµες είναι οι 
δαπάνες για: συµβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης, τεχνολογική συνδροµή, υπηρεσίες 
µεταφοράς τεχνολογίας, κατάρτιση, συµβουλές για αγορά, προστασία και εµπόριο 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συµφωνίες σχετικά µε άδειες 
εκµετάλλευσης, συµβουλές σχετικά µε τη χρήση προτύπων. Για υπηρεσίες στήριξης 
καινοτοµίας επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για: χώρους γραφείων, βάσεις δεδοµένων, 
τεχνικές βιβλιοθήκες, έρευνα αγοράς, χρήση εργαστηρίου, σήµανση ποιότητας, 
δοκιµές και πιστοποίηση. 

Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 
Πίνακας 11. Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 

Μέτρο Ένταση ενίσχυσης 

Επένδυση και απασχόληση28 
• Μικρές επιχειρήσεις 
• Μεσαίες επιχειρήσεις 

20% 
10% 

Γυναικεία επιχειρηµατικότητα 
• Μικρές επιχειρήσεις 

15% 

Έγκαιρη προσαρµογή σε µελλοντικά κοινοτικά 
πρότυπα 

• Μικρές επιχειρήσεις 
• Μεσαίες επιχειρήσεις 

15% 
10% 

Υπηρεσίες που παρέχονται από εξωτερικούς 
συµβούλους και συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις 

50% 

∆απάνες δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας  
• βασική έρευνα  
• βιοµηχανική έρευνα 
• πειραµατική ανάπτυξη 

100% 
50% 
25% 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες καινοτοµίας και 
υπηρεσίες στήριξης καινοτοµίας 

75% εκτός από εθνική ή 
ευρωπαϊκή πιστοποίηση 

 

Κοινοποίηση 
Τα µέτρα ενίσχυσης που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στον κανονισµό 
απαλλάσσονται από την απαίτηση εκ των προτέρων κοινοποίησης. Ωστόσο, από την 
υποχρέωση ατοµικής κοινοποίησης δεν απαλλάσσονται τα µεγάλα έργα που ανταποκρίνονται 
στους ακόλουθους όρους εφόσον το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης µιας µεµονωµένης 

                                                 
28 Ισχύουν υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης εάν η επένδυση αφορά τη µεταποίηση και την εµπορία γεωργικών 
προϊόντων.  
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ενίσχυσης υπερβαίνει τα 7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση ανά επενδυτικό σχέδιο. Για τη 
συµµετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις και για την παροχή συµβουλών υπέρ ΜΜΕ, το κατώτατο όριο 
καθορίζεται σε 2 εκατ. EUR ανά επιχείρηση ανά σχέδιο. Για τις δαπάνες πνευµατικής 
ιδιοκτησίας για ΜΜΕ, το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση ανά 
σχέδιο. Για συµβουλευτικές υπηρεσίες καινοτοµίας και υπηρεσίες στήριξης καινοτοµίας, ως 
κατώτατο όριο τίθενται τα 200 000 ευρώ ανά δικαιούχο εντός περιόδου τριών ετών. 
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Ενηµερωτικό σηµείωµα 7 Ενισχύσεις για την απασχόληση 

Παραποµπές 
Στο παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνοψίζεται η εφαρµογή του ΓKAK στις κρατικές 
ενισχύσεις για την απασχόληση. Συγκεκριµένοι κανόνες για τις επενδύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα και για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και για τη δηµιουργία 
απασχόλησης καθορίζονται στα σχετικά ενηµερωτικά σηµειώµατα.  

Πεδίο εφαρµογής 
Το τµήµα του ΓKAK για την απασχόληση καλύπτει µόνο τις ενισχύσεις που χορηγούνται για 
τους ακόλουθους σκοπούς: 

• πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση µε τη µορφή επιδότησης µισθού· 
• απασχόληση ατόµων µε αναπηρία µε τη µορφή επιδότησης µισθού· 
• κάλυψη του πρόσθετου κόστους για την απασχόληση ατόµων µε αναπηρία. 

 

Κατ' εξαίρεση προς το γενικό πεδίο εφαρµογής του ΓKAK, επιτρέπεται η χορήγηση 
ενισχύσεων για την απασχόληση ακόµα και στους τοµείς της αλιείας και των 
υδατοκαλλιεργειών, καθώς και για την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. 

Βασικές έννοιες  
Μειονεκτούντες εργαζόµενοι: τα άτοµα τα οποία εµπίπτουν σε µια από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

• δεν είχαν κανονική αµειβόµενη απασχόληση κατά τους προηγούµενους 6 µήνες·  
• δεν παρακολούθησαν δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή επαγγελµατική κατάρτιση·  
• είναι άνω των 50 ετών·  
• ζουν µόνα έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώµενων µελών·  
• απασχολούνται, σε ένα κράτος µέλος, σε κλάδο ή επάγγελµα όπου η ανισορροπία 

µεταξύ των φύλων υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 25 % τη µέση ανισορροπία σε όλους 
τους κλάδους της οικονοµίας του εν λόγω κράτους µέλους, και ανήκουν στη 
µειοψηφούσα οµάδα φύλου· ή 

• αποτελούν µέλη εθνοτικών µειονοτήτων και χρειάζεται να αναπτύξουν τις γλωσσικές 
τους δεξιότητες, την επαγγελµατική τους κατάρτιση ή την επαγγελµατική τους πείρα 
έτσι ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε σταθερή 
απασχόληση.  
 

Εργαζόµενοι σε πολύ µειονεκτική θέση: τα άτοµα που έχουν µείνει άνεργα επί 24 µήνες 
τουλάχιστον. 

Εργαζόµενοι µε αναπηρία: τα άτοµα που έχουν αναγνωριστεί ως άτοµα µε αναπηρία βάσει 
της εθνικής νοµοθεσίας ή έχουν αναγνωρισµένη ανεπάρκεια που οφείλεται σε σωµατικά, 
πνευµατικά ή ψυχολογικά µειονεκτήµατα.  

Προϋποθέσεις 
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στην περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων για την 
πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και για την απασχόληση ατόµων µε αναπηρία µε 
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τη µορφή επιδότησης µισθού: 

• Η απασχόληση που δηµιουργείται πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του 
αριθµού των θέσεων εργασίας, ή, εάν δεν συµβαίνει αυτό, οι θέσεις εργασίας πρέπει να 
έµειναν κενές µετά από εθελοντική αναχώρηση, αναπηρία, συνταξιοδότηση λόγω 
ηλικίας, εθελοντική µείωση του χρόνου εργασίας ή νόµιµη απόλυση για πειθαρχικούς 
λόγους και όχι λόγω περιορισµού των θέσεων εργασίας· 

• Η απασχόληση που δηµιουργείται πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον για την ελάχιστη 
περίοδο που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία ή η συλλογική σύµβαση. 

 
Επιλέξιµο κόστος 
Ενισχύσεις για την πρόσληψη µειονεκτούντων εργαζοµένων: µισθολογικό κόστος επί περίοδο 
ενός έτους ή, στην περίπτωση των εργαζοµένων σε πολύ µειονεκτική θέση, 24 µήνες (εάν η 
περίοδος απασχόλησης δεν υπερβαίνει τους 12/24 µήνες, η ενίσχυση µειώνεται αναλόγως).  

Ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζοµένων µε αναπηρία: µισθολογικό κόστος για τη 
συγκεκριµένη περίοδο απασχόλησης του εργαζοµένου µε αναπηρία (εάν δεν υπερβαίνει τους 
12 µήνες, η ενίσχυση µειώνεται αναλόγως). 

Ενισχύσεις για την αντιστάθµιση του πρόσθετου κόστους για την απασχόληση εργαζοµένων µε 
αναπηρία: το πρόσθετο κόστος που συνδέεται άµεσα µε την απασχόληση εργαζοµένων µε 
αναπηρία (εκτός του µισθού), συµπεριλαµβανοµένου του κόστους για την προσαρµογή των 
εγκαταστάσεων, για την απασχόληση προσωπικού αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των 
εργαζοµένων/του εργαζοµένου µε αναπηρία, σε περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση 
παρέχει προστατευόµενη εργασία, καθώς και το κόστος για την κατασκευή, την εγκατάσταση 
ή την επέκταση του σχετικού χώρου εργασίας, καθώς και οι διοικητικές δαπάνες και οι 
δαπάνες µεταφοράς που προκύπτουν από την απασχόληση εργαζοµένων µε αναπηρία. 

 



 55  

Μέγιστη ενίσχυση 
Πίνακας 12. Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 

Ενισχύσεις για πρόσληψη µειονεκτούντων 
εργαζοµένων 

50% 

Ενισχύσεις για πρόσληψη εργαζοµένων µε 
αναπηρία 

75% 

Ενισχύσεις αντιστάθµ. πρόσθετου κόστους 
απασχόλησης εργαζοµένων µε αναπηρία 

100% 

 
 

Κοινοποίηση 
Πίνακας 13. Ενισχύσεις που δεν απαλλάσσονται από την απαίτηση κοινοποίησης 

Μέτρο Κατώτατο όριο ατοµικής κοινοποίησης του 
ΓΚΑΚ 

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση 7,5 εκατ. EUR ανά σχέδιο ανά επιχείρηση 
Πρόσληψη µειονεκτούντων εργαζοµένων 5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση ανά έτος 
Ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζοµένων µε αναπηρία 
µε τη µορφή µισθολογικού κόστους 

10 εκατ. EUR ανά επιχείρηση ανά έτος 

Πρόσθετο κόστος απασχόλησης εργαζοµένων µε αναπηρία 10 εκατ. EUR ανά επιχείρηση ανά έτος 

Άλλες κατηγορίες µέ
οποία δεν εµπίπτουν
κατηγορίες  

Ενηµερωτικό σηµείωµα 8  Ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση 

Παραποµπές 
 
Στο παρόν σηµείωµα συνοψίζεται η εφαρµογή του ΓΚΑΚ στην επαγγελµατική εκπαίδευση. 

Πεδίο εφαρµογής 
Κατ' εξαίρεση προς το γενικό πεδίο εφαρµογής του ΓKAK, επιτρέπεται η χορήγηση 
ενισχύσεων για επαγγελµατική εκπαίδευση ακόµα και στους τοµείς της αλιείας και των 
υδατοκαλλιεργειών, καθώς και για την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και για 
τον τοµέα του άνθρακα. 

Ο ΓΚΑΚ καλύπτει κάθε δηµόσια στήριξη για επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία ευνοεί µία 
ή περισσότερες εταιρείες ή βιοµηχανικούς τοµείς µειώνοντας το κόστος που θα έπρεπε 
κανονικά να αναλάβουν προκειµένου οι εργαζόµενοι σε αυτές να αποκτήσουν νέες 
δεξιότητες. Ο ΓΚΑΚ εφαρµόζεται στις ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση, είτε η 
εκπαίδευση αυτή παρέχεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε από κέντρα επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, δηµόσια ή ιδιωτικά. 

Βασικές έννοιες  
Ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση: είναι η επαγγελµατική εκπαίδευση η οποία 
περιλαµβάνει διδασκαλία που αφορά άµεσα και κατά κύριο λόγο την παρούσα ή τη 
µελλοντική θέση του εργαζοµένου στην επιχείρηση και παρέχει δεξιότητες οι οποίες δεν είναι 
µεταβιβάσιµες σε άλλες επιχειρήσεις και σε άλλους τοµείς απασχόλησης ή είναι 
µεταβιβάσιµες σε περιορισµένο µόνο βαθµό.  

Γενική επαγγελµατική εκπαίδευση: είναι η επαγγελµατική εκπαίδευση που περιλαµβάνει 
διδασκαλία η οποία δεν αφορά αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την παρούσα ή τη 
µελλοντική θέση του εργαζοµένου στην επιχείρηση, αλλά του παρέχει προσόντα τα οποία 
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είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλους τοµείς απασχόλησης βελτιώνοντας 
σηµαντικά µε τον τρόπο αυτόν την απασχολησιµότητα του εργαζοµένου. Η επαγγελµατική 
εκπαίδευση θεωρείται «γενική» εάν, για παράδειγµα, διοργανώνεται από κοινού από 
διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή όταν απευθύνεται σε εργαζοµένους διαφορετικών 
επιχειρήσεων. Θεωρείται επίσης «γενική» εάν αναγνωρίζεται, πιστοποιείται ή επικυρώνεται 
από δηµόσιους ή άλλους φορείς και οργανισµούς στους οποίους έχουν ανατεθεί οι σχετικές 
αρµοδιότητες από το κράτος µέλος ή την Κοινότητα. 

Εάν το σχέδιο περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν τόσο ειδική όσο και γενική εκπαίδευση 
και τα στοιχεία αυτά δεν µπορούν να διαχωριστούν ή εάν δεν µπορεί να προσδιοριστεί ο 
χαρακτήρας του σχεδίου, εφαρµόζονται οι εντάσεις ενίσχυσης για ειδική εκπαίδευση. 

Επιλέξιµο κόστος 
• δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών· 
• οδοιπορικά έξοδα των εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων· 
• λοιπές τρέχουσες δαπάνες (υλικά, προµήθειες, κ.λπ.)· 
• απόσβεση των εργαλείων και του εξοπλισµού, εφόσον χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά για το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραµµα· 
• κόστος υπηρεσιών συµβούλων σε σχέση µε το σχέδιο κατάρτισης· 
• δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών και γενικές έµµεσες δαπάνες (διοικητικές 

δαπάνες, µισθώµατα, πάγιες δαπάνες) µέχρι ποσού ίσου µε τις προαναφερόµενες 
επιλέξιµες δαπάνες. Όσον αφορά το κόστος προσωπικού των εκπαιδευόµενων, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόµενοι πράγµατι 
συµµετείχαν στην επαγγελµατική εκπαίδευση αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ώρες 
παραγωγικής εργασίας. 

 

Μέγιστη ενίσχυση 
Πίνακας 14. Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 

 Ειδική 
επαγγ. 

εκπαίδευση 

Γενική 
επαγγ. 

εκπαίδευση 
Κανονικός συντελεστής 25% 60% 

Άλλοι: 

Μεσαίες επιχειρήσεις 35% 70% 

Μικρές επιχειρήσεις 45% 80% 

∆ικαιούχοι: µειονεκτούντες εργαζ. ή εργαζ. µε 
ί

35% 70% 

Τοµέας θαλάσσιων µεταφορών 100% 100% 
   

Κοινοποίηση 
Οι ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση που υπερβαίνουν τα 2 εκατ. EUR ανά 
εκπαιδευτικό σχέδιο δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση ατοµικής κοινοποίησης. 

Ενηµερωτικό σηµείωµα 9 Μέτρα επιχειρηµατικών κεφαλαίων 
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Παραποµπές 
Στο παρόν σηµείωµα συνοψίζονται οι «κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές 
ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις» (ΕΕ C 194 της 18.08.2006, σ. 2) (εφεξής, 
στο παρόν σηµείωµα, «οι κατευθυντήριες γραµµές»). Περιλαµβάνονται επίσης 
πληροφορίες για την εφαρµογή του ΓΚΑΚ στα µέτρα επιχειρηµατικών κεφαλαίων. 

Στόχος 
Στόχος των κατευθυντήριων γραµµών είναι η θέσπιση των κριτηρίων που θα 
εφαρµόζει η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση του συµβιβάσιµου των µέτρων 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 
συνθήκης ΕΚ. 

Πεδίο εφαρµογής 
Οι κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν µόνον όσον αφορά τα καθεστώτα χορήγησης 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε ΜΜΕ. Πρόκειται για µέτρα που αποσκοπούν στη 
χορήγηση ή στην προώθηση της χρηµατοδότησης µε επενδυτικά µέσα κεφαλαίων και 
οιονεί ιδίων κεφαλαίων σε επιχειρήσεις κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους ή 
κατά τη φάση επέκτασής τους.  

Στα µέτρα χορήγησης επιχειρηµατικών κεφαλαίων δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται 
η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληµατικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις στη 
ναυπηγική βιοµηχανία, στη βιοµηχανία εξόρυξης άνθρακα και στη χαλυβουργία. Οι 
κατευθυντήριες γραµµές δεν καλύπτουν τις ενισχύσεις για δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε εξαγωγές. 

Η Επιτροπή θα µεριµνήσει ιδιαιτέρως ώστε οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές να 
µην αποτελέσουν πρόσχηµα για την καταστρατήγηση των αρχών που 
κατοχυρώνονται σε υφιστάµενα πλαίσια, κατευθυντήριες γραµµές και κανονισµούς. 
  
Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης 
Κατά την αξιολόγηση των µέτρων επιχειρηµατικών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα 
εξετάζει εάν υφίσταται κρατική ενίσχυση σε καθένα από τα ακόλουθα στάδια: 

• Ενίσχυση στους επενδυτές: Σε περίπτωση που ένα µέτρο επιτρέπει στους 
επενδυτές τη συµµετοχή σε ταµείο επιχειρηµατικών κεφαλαίων υπό όρους 
ευνοϊκότερους από ό,τι θα συνέβαινε σε περίπτωση µη εφαρµογής του 
µέτρου, οι εν λόγω επενδυτές µπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση. Το ίδιο 
ισχύει σε περίπτωση που ιδιώτες επενδυτές συµµετέχουν σε ένα ταµείο µε 
ευνοϊκότερους όρους σε σχέση µε τους δηµόσιους επενδυτές. 

• Ενίσχυση σε επενδυτικό ταµείο και/ή στον διαχειριστή του: Κανονικά, το 
ταµείο αποτελεί απλώς ενδιάµεσο µέτρο για τη µεταφορά της ενίσχυσης - δεν 
αποτελεί το ίδιο τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Ωστόσο, σε ορισµένες 
περιπτώσεις (όπως φορολογικά µέτρα ή άλλα µέτρα που περιλαµβάνουν 
απευθείας µεταβίβαση κεφαλαίων υπέρ επενδυτικού µέσου ή ταµείου µε τη 
µορφή ανεξάρτητης επιχείρησης), ενδέχεται να υπάρχει ενίσχυση εκτός εάν η 
επένδυση πραγµατοποιείται υπό όρους οι οποίοι θα ήταν αποδεκτοί για έναν 
κανονικό οικονοµικό φορέα της ελεύθερης αγοράς. 

• Ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις: 
Οι επιχειρήσεις στις οποίες πραγµατοποιούνται επενδύσεις δεν θεωρούνται 
αποδέκτες ενίσχυσης εάν η επένδυση πραγµατοποιείται υπό όρους 
αποδεκτούς για έναν ιδιώτη επενδυτή της ελεύθερης αγοράς χωρίς κρατική 
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ταξύ άλλων, εάν οι επενδυτικές αποφάσεις αποβλέπουν στην επίτευξη 
κέρδους, συνοδεύονται από ένα εύλογο επιχειρηµατικό πρόγραµµα και 
περιλαµβάνουν ρεαλιστική στρατηγική εξόδου. 

 

Κριτήρια για την αξιολόγηση των µέτρων επιχειρηµατικών κεφαλαίων 
Η Επιτροπή θα αξιολογεί τη συµβατότητα των µέτρων επιχειρηµατικών κεφαλαίων 
λαµβάνοντας υπόψη τον ρόλο τους ως κινήτρων, την αναγκαιότητα της ενίσχυσης, 
την ύπαρξη ανεπάρκειας της αγοράς και την αναλογικότητα της ενίσχυσης. 

Στις κατευθυντήριες γραµµές θεσπίζεται ένα σύνολο κριτηρίων βάσει των οποίων η 
Επιτροπή θα κρίνει κατά πόσον µια ενίσχυση υπό τη µορφή επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων είναι συµβιβάσιµη µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 
Συνθήκης. Εφόσον ένα µέτρο πληροί τα κριτήρια αυτά, τεκµαίρεται ότι η ενίσχυση 
λειτουργεί ως κίνητρο, είναι αναγκαία και αναλογική και ότι συνολικά τα 
πλεονεκτήµατα είναι περισσότερα από τα µειονεκτήµατά του. Στα κριτήρια αυτά 
περιλαµβάνονται:  

• ανώτατο ύψος των τµηµάτων επένδυσης 1,5 εκατ. EUR ανά στοχευόµενη 
ΜΜΕ και ανά δωδεκάµηνο·  

• περιορισµός της χρηµατοδότησης στο προλειτουργικό στάδιο, στο στάδιο 
εκκίνησης και στο στάδιο της επέκτασης για µεσαίες επιχειρήσεις εκτός των 
ενισχυόµενων περιοχών·  

• χρηµατοδότηση κατά κύριο λόγο µε επενδυτικά µέσα ιδίων κεφαλαίων και 
οιονεί ιδίων κεφαλαίων (τουλάχιστον το 70% του προϋπολογισµού του 
µέτρου)· 

• υποχρεωτική συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών (τουλάχιστον το 50% της 
χρηµατοδότησης, ή το 30% της ενισχυόµενες περιοχές)·  

• εµπορικός χαρακτήρας των επενδυτικών αποφάσεων· 
• εµπορική διαχείριση. 

 
Τα µέτρα επιχειρηµατικών κεφαλαίων τα οποία δεν πληρούν το σύνολο των 
κριτηρίων που αναφέρονται ανωτέρω υποβάλλονται σε εµπεριστατωµένη αξιολόγηση 
ως προς το συµβιβάσιµό τους µε βάση το κριτήριο της εξισορρόπησης, προκειµένου 
να εξακριβωθεί η αντιµετώπιση της σχετικής ανεπάρκειας της αγοράς, του 
µεγαλύτερου κινδύνου δυνητικού παραγκωνισµού των ιδιωτών επενδυτών και της 
στρέβλωσης του ανταγωνισµού.  

Η Επιτροπή θα θεωρήσει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ως θετικά στοιχεία κατά την 
εκτίµηση του κατά πόσον πληρείται το κριτήριο της εξισορρόπησης:  

• ύπαρξη ανεπάρκειας της αγοράς και απόδειξη αυτής·  
• καταλληλότητα του µέσου·  
• δηµιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης·  

- εµπορική διαχείριση·  
- ύπαρξη επιτροπής επενδύσεων·  
- µέγεθος του µέτρου/ταµείου·  
- παρουσία "επιχειρηµατικών αγγέλων" (business angels)· 

• αναλογικότητα (συµπεριλαµβανοµένων: ανοιχτού διαγωνισµού για την 
πρόσληψη διαχειριστών, πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επενδυτές).  

 

Η 
Επιτροπ
ή θα 
σταθµίσ
ει αυτά 
τα 
θετικά 
στοιχεία 
έναντι 
των 
ακόλου
θων 
ενδεχοµ
ένως 
αρνητικ
ών 
συνεπει
ών της 
ενίσχυσ
ης: 

• π
α
ρ
α
γ
κ
ω
ν
ι
σ
µ
ό
ς 
ι
δ
ι
ω
τ
ι
κ
ώ
ν
 
ε
π
ε
ν
δ
ύ
σ
ε
ω
ν



 59  

·  
• άλλες στρεβλώσεις ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί 

το ενδεχόµενο χάρη στα µέτρα επιχειρηµατικών κεφαλαίων να επιβιώσουν µη 
αποτελεσµατικές επιχειρήσεις ή κλάδοι, ή να αυξηθεί τεχνητά η αξία τους, 
γεγονός που προκαλεί στρέβλωση στην αγορά επιχειρηµατικών κεφαλαίων. 
Οι τοµεακές ενισχύσεις µπορεί επίσης να οδηγήσουν σε διατήρηση της 
παραγωγής σε µη ανταγωνιστικούς τοµείς, ενώ οι ενισχύσεις σε 
συγκεκριµένες περιφέρειες µπορεί να καταλήξουν σε αναποτελεσµατική 
κατανοµή των συντελεστών παραγωγής µεταξύ των περιφερειών.  

Κοινοποίηση 
Ο ΓΚΑΚ περιέλαβε τις ενισχύσεις µε τη µορφή µέτρων επιχειρηµατικών κεφαλαίων 
στις κατηγορίες ενισχύσεων οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
κοινοποίησης. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που προβλέπει ο ΓΚΑΚ, δεν 
χρειάζεται να κοινοποιούνται οι ενισχύσεις που λαµβάνουν τη µορφή συµµετοχής σε 
επενδυτικό ταµείο ιδιωτικών συµµετοχών που λειτουργεί µε το κίνητρο αναζήτησης 
του κέρδους και του οποίου η διαχείριση γίνεται µε εµπορική προοπτική. 
 
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΓΚΑΚ, οι εν λόγω ενισχύσεις 
πρέπει να κοινοποιούνται, αξιολογούνται δε βάσει των κατευθυντήριων γραµµών.  
 



Ενηµερωτικό σηµείωµα 10  Στοιχεία κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις 
γηπέδων-οικοπέδων από τις δηµόσιες αρχές 

Παραποµπές 
Στο παρόν σηµείωµα συνοψίζεται η «ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε στοιχεία 
κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων από τις δηµόσιες αρχές» 
(ΕΕ C 209 της 10.7.1997, σ.3) (εφεξής, στο παρόν σηµείωµα, «η ανακοίνωση»)29. 

Στόχος 
Στόχος της ανακοίνωσης είναι: 

• η περιγραφή µιας απλής διαδικασίας µε την οποία τα κράτη µέλη θα µπορούν να 
χειρίζονται τις πωλήσεις γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων κατά τρόπο που να 
αποκλείει αυτοµάτως το ενδεχόµενο κρατικής ενίσχυσης 

• ο προσδιορισµός των περιπτώσεων πώλησης γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων που 
πρέπει υποχρεωτικά να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 

 
Αρχή 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πώληση γηπέδου-οικοπέδου ή κτιρίου από δηµόσια αρχή δεν 
εµπεριέχει το στοιχείο τις ενίσχυσης εάν έχει τηρηθεί µία από τις ακόλουθες δύο διαδικασίες:  

• η πώληση πραγµατοποιήθηκε έπειτα από ανοικτή και άνευ όρων διαδικασία υποβολής 
προσφορών στην οποία δόθηκε η πρέπουσα δηµοσιότητα και η οποία κατέληξε στην 
αποδοχή της καλύτερης ή της µόνης προσφοράς.  

• η πώληση πραγµατοποιείται µε βάση την αγοραία αξία του ακινήτου, όπως την έχουν 
εκτιµήσει ανεξάρτητοι αποτιµητές.  

 

Το τίµηµα πώλησης του γηπέδου-οικοπέδου ή του κτιρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο 
µε το τίµηµα που έχει καθορίσει ανεξάρτητος «εκτιµητής στοιχείων ενεργητικού» στη 
σχετική έκθεση εµπειρογνωµοσύνης που έχει καταρτίσει.  

Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πώληση του ακινήτου 
στην τιµή που καθορίζεται στην έκθεση εµπειρογνωµοσύνης και έχει καταστεί σαφές ότι η 
πώληση του ακινήτου στην τιµή αυτή είναι ανέφικτη, το ακίνητο επιτρέπεται να πωληθεί σε 
τιµή αποκλίνουσα έως 5% από την αρχική αυτή τιµή χωρίς να θεωρηθεί ότι δεν 
εφαρµόστηκαν οι όροι που ισχύουν στην αγορά.  

Με την επιφύλαξη του κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (βλ. ενηµερωτικό 
σηµείωµα 13), τα κράτη µέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε πώληση η οποία 
δεν έχει πραγµατοποιηθεί µε καµία από τις διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω. 

                                                 
29 Η Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος αναλυτική ανακοίνωση για την εφαρµογή του κριτηρίου του ιδιώτη 
επενδυτή στην οικονοµία της αγοράς. Στην ανακοίνωση αυτή θα ενσωµατωθούν οι παρόντες κανόνες.  



Ενηµερωτικό σηµείωµα 11 Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος  

Παραποµπές  
Στο παρόν σηµείωµα συνοψίζονται: η «απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεµβρίου 2005, 
για την εφαρµογή του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις 
υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισµένες 
επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος» 
(2005/842/EΚ) (ΕΕ L 312 της 29.11.2005, σ. 67-73), το «κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας» (2005/C 
297/04)(ΕΕ C 297 της 29.11.2005, σ. 4-7), και η «οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής, της 
16ης Νοεµβρίου 2006, για τη διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών σχέσεων µεταξύ των 
κρατών µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη χρηµατοοικονοµική 
διαφάνεια εντός ορισµένων επιχειρήσεων (κωδικοποιηµένη έκδοση)» (ΕΕ L 318 της 
17.11.2006, σ. 17 – 25) (εφεξής, στο παρόν σηµείωµα, «η απόφαση», «το πλαίσιο» και η 
«οδηγία περί διαφάνειας» αντιστοίχως).  

Στόχος 
Στόχος της απόφασης και του πλαισίου είναι να εξασφαλίσουν περισσότερη ασφάλεια 
δικαίου για τη χρηµατοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος. 
Ακολουθούν την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση 
Altmark30 και επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες θα µπορούν να λαµβάνουν 
κρατική στήριξη που θα καλύπτει όλες τις προκύπτουσες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου 
ενός εύλογου κέρδους, κατά την εκτέλεση καθηκόντων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, όπως 
τα έχουν ορίσει και τους τα έχουν αναθέσει οι δηµόσιες αρχές· επιδιώκουν επίσης να 
διασφαλίσουν ότι δεν θα προκύπτει υπεραντιστάθµιση του κόστους των δηµοσίων υπηρεσιών 
ούτε διεπιδότηση υπέρ εµπορικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα µπορούσαν να στρεβλώσουν 
τον ανταγωνισµό. 
 

Πεδίο εφαρµογής 
Εξ ορισµού, η απόφαση και το πλαίσιο εφαρµόζονται µόνο σε επιχειρήσεις που παρέχουν 
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στη Συνθήκη, το 
παράγωγο δίκαιο και τη σχετική νοµολογία. Εφαρµόζονται µόνο σε επιχειρήσεις που ασκούν 
οικονοµικές δραστηριότητες, δεδοµένου ότι η χρηµατοδοτική στήριξη που χορηγείται σε 
οντότητες που δεν ασκούν οικονοµικές δραστηριότητες δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.  
  

Βασικές έννοιες  
Ως υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ) νοούνται οι οικονοµικές 
δραστηριότητες τις οποίες οι δηµόσιες αρχές χαρακτηρίζουν ως ιδιαίτερης σηµασίας για τους 
πολίτες και οι οποίες δεν θα παρέχονταν (ή θα παρέχονταν υπό διαφορετικούς όρους) εάν δεν 
υπήρχε δηµόσια παρέµβαση. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα πρέπει να εµφανίζει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά εν σχέσει προς το γενικό οικονοµικό συµφέρον άλλων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων. 

Ως “κριτήρια Altmark” νοούνται τα κριτήρια που θεσπίστηκαν δυνάµει της ιστορικής 
αποφάσεως του ∆ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία η αντιστάθµιση για την παροχή ΥΓΟΣ δεν 
                                                 
30 C-280/00 της 24.7.2003. 
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πρέπει να θεωρείται κρατική ενίσχυση. Εν συντοµία:  

(i) η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ΥΓΟΣ και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της 
ορίζονται σαφώς·  

(ii) οι παράµετροι για την αντιστάθµιση του κόστους της δηµόσιας υπηρεσίας είναι 
αντικειµενικές, διαφανείς και προκαθορισµένες·  

(iii) η αντιστάθµιση δεν υπερβαίνει το καθαρό κόστος της παροχής της υπηρεσίας συν 
ένα εύλογο κέρδος (δεν πρόκειται δηλ. για υπεραντιστάθµιση)· και  

(iv) η αντιστάθµιση καθορίζεται είτε µέσω δηµόσιας σύµβασης είτε, εάν δεν έχει 
διεξαχθεί δηµόσιος διαγωνισµός, η αντιστάθµιση προς την επιχείρηση στην οποία 
ανατέθηκε η παροχή της ΥΓΟΣ υπολογίζεται βάσει του κόστους µιας κανονικής, 
ορθώς διοικουµένης επιχείρησης.  

Μέτρα 
1. Απόφαση  
Στην απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η αντιστάθµιση προς µια 
επιχείρηση για την παροχή ΥΓΟΣ είναι συµβιβάσιµη µε τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων και δεν χρειάζεται να κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή. 

 

Όροι:  

• σαφής εντολή παροχής δηµόσιας υπηρεσίας· 

• µη ύπαρξη υπεραντιστάθµισης· 

• αντιστάθµιση που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατ. EUR ετησίως ανά επιχείρηση· και 
ετήσιος κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. EUR ανά επιχείρηση.  

• ∆εν προβλέπονται όρια για το ύψος της αντιστάθµισης προς: 
• νοσοκοµεία· 
• οργανισµούς εργατικής κατοικίας· 
• εναέριες και θαλάσσιες µεταφορές προς νησιά· 
• λιµένες και αερολιµένες που δεν υπερβαίνουν συγκεκριµένα ανώτατα όρια όσον 

αφορά τον όγκο των επιβατών. 
 

 

2. Πλαίσιο 

Tο πλαίσιο της Επιτροπής ορίζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων αντιστάθµιση που δεν 
περιλαµβάνεται στην απόφαση είναι συµβατή µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η 
αντιστάθµιση αυτή πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή λόγω του υψηλότερου κινδύνου 
νόθευσης του ανταγωνισµού.  

Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην αποτροπή της υπεραντιστάθµισης (δηλ. αντιστάθµισης 
που θα υπερβαίνει το καθαρό κόστος της δηµόσιας υπηρεσίας) και της διεπιδότησης (δηλ. 
αντιστάθµισης που χρησιµοποιείται σε άλλες αγορές ανοικτές στον ανταγωνισµό), δεδοµένου 
ότι τέτοιες περιστάσεις δεν θεωρούνται συµβατές µε τη Συνθήκη. 

 

3. Οδηγία περί διαφάνειας 
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Στην οδηγία περί διαφάνειας διευκρινίζεται ότι οι εταιρείες που λαµβάνουν αντιστάθµιση και 
δραστηριοποιούνται τόσο στην αγορά δηµοσίων υπηρεσιών όσο και σε άλλες αγορές πρέπει 
να διατηρούν χωριστούς λογαριασµούς για τις διάφορες δραστηριότητές τους, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα διαπίστωσης τυχόν υπεραντιστάθµισης. 
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Ενηµερωτικό σηµείωµα 12 Η ανακοίνωση περί εγγυήσεων 

Παραποµπές 
Στο παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνοψίζεται η «ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις µε τη µορφή 
εγγυήσεων» (ΕΕ C 155 της 20.6.2008, σ. 10-22 και διορθωτικό στη σ. 15 στην ΕΕ 244 της 
25.9.2008, σ. 32) (εφεξής, στο παρόν σηµείωµα, «η ανακοίνωση»). 

Πεδίο εφαρµογής 
Η ανακοίνωση εφαρµόζεται τόσο στις µεµονωµένες εγγυήσεις όσο και στα καθεστώτα 
εγγυήσεων. Εφαρµόζεται σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς, περιλαµβανοµένων των τοµέων 
της γεωργίας, της αλιείας και των µεταφορών, µε την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που 
αφορούν τις εγγυήσεις του συγκεκριµένου τοµέα.  
 
Η ανακοίνωση δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση των εγγυήσεων εξαγωγικών πιστώσεων.  
 
Στην ανακοίνωση θεσπίζονται κανόνες βάσει των οποίων κρίνεται εάν µια εγγύηση θεωρείται 
συµβατή µε την αγορά και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά εγγύηση. Περιλαµβάνονται επίσης 
διατάξεις για την αξιολόγηση των εγγυήσεων που περιέχουν στοιχείο ενίσχυσης. 
 

Βασικές έννοιες 
Οι εγγυήσεις συνδέονται είδος µε δάνειο ή άλλη οικονοµική υποχρέωση που συνάπτεται 
µεταξύ ενός δανειολήπτη και ενός δανειοδότη. Οι ίδιοι κανόνες εφαρµόζονται επίσης στις 
άλλες κατηγορίες εγγυήσεων στις οποίες πραγµατοποιείται παρόµοια µεταβίβαση κινδύνου 
(π.χ. σε περίπτωση επένδυσης µε τη µορφή συµµετοχών στο κεφάλαιο).  
 
Η ανακοίνωση θεσπίζει κανόνες για την εξασφάλιση σαφών και διαφανών µεθόδων για τον 
υπολογισµό του στοιχείου της ενίσχυσης σε µια δεδοµένη εγγύηση ή καθεστώς εγγύησης. 
Θεσπίζονται απλουστευµένοι κανόνες για τις ΜΜΕ ώστε να αντιµετωπισθούν οι ιδιαίτερες 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση. 
 
Οι εγγυήσεις που πληρούν τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στο µέρος 3 της ανακοίνωσης 
θεωρείται ότι δεν προσφέρουν πλεονέκτηµα στον δικαιούχο και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν 
κρατικές ενισχύσεις. Η αξιολόγηση του στοιχείου της κρατικής ενίσχυσης που περιέχει µια 
εγγύηση γίνεται βάσει της αρχής του επενδυτή σε οικονοµία της αγοράς31, καθώς στηρίζεται 
στην κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου µέσω διαβάθµισης. Η διαβάθµιση αυτή δεν 
χρειάζεται να πραγµατοποιηθεί από διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό αλλά µπορεί να γίνει 
από την τράπεζα του δικαιούχου.  
 
Για τις εγγυήσεις που περιέχουν στοιχείων κρατικής ενίσχυσης, ως κρατική ενίσχυση 
θεωρείται η διαφορά µεταξύ της ενδεδειγµένης αγοραίας τιµής για την εγγύηση που 
χορηγείται µεµονωµένα ή µέσω καθεστώτος εγγυήσεων και της πραγµατικής τιµής που 
καταβάλλεται για το µέτρο αυτό.  
                                                 
31 Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι επενδύσεις ή άλλες µορφές χρηµατοδότησης από µέρους των δηµοσίων αρχών 
σε επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούνται αποδεκτές εφόσον πραγµατοποιούνται υπό όρους που θα αποδεχόταν ένας 
ιδιώτης επενδυτής για ανάλογη πράξη.  
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Κριτήρια 
Για να αποκλειστεί η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, η εγγύηση πρέπει να πληροί τα 
ακόλουθα κριτήρια:  
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α) Μεµονωµένες εγγυήσεις: 
• ο δανειολήπτης δεν είναι προβληµατική εταιρεία (βλ. ενηµερωτικό σηµείωµα 5. 

Προσοχή: οι νέες ΜΜΕ δεν θεωρούνται προβληµατικές εταιρείες για τους σκοπούς της 
εφαρµογής της ανακοίνωσης.)· 

• συνδέονται µε µια συγκεκριµένη οικονοµική συναλλαγή και έχουν όρια ως προς τη 
διάρκεια και το ποσό· 

• µέγιστη κάλυψη - το 80% του οφειλόµενου δανείου (ή άλλης οικονοµικής υποχρέωσης)· 
• αναλογικότητα στις εξοφλήσεις, στη µείωση της εγγύησης και στην κατανοµή των 

ζηµιών· 
• για την εγγύηση καταβάλλεται τιµή που καθορίζεται βάσει κριτηρίων αγοράς 

(λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριµένης πράξης)· 
• ΜΜΕ: δυνατότητα χρήσης προκαθορισµένης προµήθειας ασφαλούς λιµένα (που 

συνδέεται µε την πιστοληπτική διαβάθµιση της ΜΜΕ). ∆υνατότητα να αποδεικνύουν ότι 
η σύµφωνη µε την αγορά προµήθεια είναι χαµηλότερη. Εφαρµόζεται προµήθεια 
ασφαλούς λιµένα ύψους 3,8% ετησίως, ακόµα και χωρίς διαβάθµιση, για τις επιχειρήσεις 
στη φάση της εκκίνησης. 

  
β) Καθεστώτα εγγυήσεων :  
• προβληµατικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να κάνουν χρήση αυτών·  
• οι συνδέονται µε µια συγκεκριµένη οικονοµική συναλλαγή και έχουν όρια ως προς τη 

διάρκεια και το ποσό·  
• µέγιστη κάλυψη - το 80% του οφειλόµενου δανείου (ή άλλης οικονοµικής υποχρέωσης)·  
• οι προµήθειες επανεξετάζονται τουλάχιστον µία φορά ετησίως·  
• οι προµήθειες καλύπτουν τους συνήθεις κινδύνους, τις διοικητικές δαπάνες του 

καθεστώτος και µια ετήσια απόδοση ενός επαρκούς κεφαλαίου· 
• διαφανείς όροι για τις µελλοντικές εγγυήσεις (όπως οι επιλέξιµες εταιρείες)· 
• ΜΜΕ: προµήθειες ασφαλούς λιµένα ή δυνατότητα ενιαίας προµήθειας (έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η ανάγκη µεµονωµένης πιστοληπτικής αξιολόγησης των δικαιούχων ΜΜΕ) 
για εγγυηµένο ποσό έως 2,5 εκατ. EUR ανάκληση κίνηση σε ένα δεδοµένο καθεστώς 
(αυτό επιτρέπει έναν επιµερισµό των κινδύνων για εγγυήσεις µικρού ύψους υπέρ ΜΜΕ).  

 

Άλλα 
Tο ανώτατο όριο του 80% δεν ισχύει για τις εγγυήσεις που καλύπτουν χρεωστικούς 
τίτλους ή παρέχονται σε επιχειρήσεις που προµηθεύουν ορισµένες τοπικές ΥΓΟΣ. 
 
Προσοχή: εγγυήσεις που δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. EUR µπορούν να τύχουν των 
ευεργετηµάτων του καθεστώτος για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που προβλέπει 
ο κανονισµός περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας32. 
 
 
 
 

                                                 
32 Με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών µελών να κοινοποιούν τις µεθόδους, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισµού περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας. Bλ. ενηµερωτικό 
σηµείωµα 13. 
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Eνηµερωτικό σηµείωµα 13 O κανόνας περί ενισχύσεων 
ήσσονος σηµασίας («de minimis») 
 
Παραποµπή 

Στο σηµείωµα αυτό συνοψίζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 
15ης ∆εκεµβρίου 2006, για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (ΕΕ L 379 της 28.12.2006, σ. 5) (εφεξής, στο παρόν σηµείωµα, 
«ο κανονισµός»). 

Πεδίο εφαρµογής 
Ο κανονισµός αφορά τις κρατικές ενισχύσεις µικρού ύψους («ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας»), 
οι οποίες δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή. 
 
Ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας δεν εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, στον τοµέα του 
άνθρακα και στην πρωτογενή παραγωγή των γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο 
παράρτηµα Ι της Συνθήκης. Εφαρµόζεται, µε ορισµένους πρόσθετους όρους, στις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση ή την εµπορία γεωργικών προϊόντων. 
Στον τοµέα των µεταφορών, οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας δεν µπορούν να 
χρησιµοποιούνται για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών. Τέλος, ο 
κανονισµός δεν καλύπτει τις προβληµατικές επιχειρήσεις. 
 
Βασική αρχή  
Ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας καθορίζει ένα ανώτατο όριο ενίσχυσης, κάτω 
του οποίου το άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχει 
εφαρµογή, οπότε το µέτρο δεν χρειάζεται πλέον να κοινοποιείται εκ των προτέρων στην 
Επιτροπή. Ο κανόνας αυτός στηρίζεται στο σκεπτικό ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων, οι ενισχύσεις µικρού ύψους δεν επηρεάζουν το εµπόριο και τον ανταγωνισµό 
µεταξύ των κρατών µελών.  
 
Προϋποθέσεις: 
 Για να µπορεί να υπαχθεί στον κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, µια 
ενίσχυση πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 
• Tο ανώτατο ύψος της ενίσχυσης που υπάγεται στον κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος 

σηµασίας είναι γενικά 200 000 ευρώ (ισοδύναµο επιχορήγησης) επί περίοδο τριών 
οικονοµικών ετών. Η σχετική τριετής περίοδος υπολογίζεται σε κυλιόµενη βάση και 
εποµένως για κάθε νέα χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας πρέπει να υπολογίζεται το 
συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγήθηκαν επί τρία συναπτά 
οικονοµικά έτη (συµπεριλαµβανοµένου του τότε τρέχοντος οικονοµικού έτους). 

• Tο ανώτατο αυτό ποσό καλύπτει κάθε κρατική ενίσχυση που χορηγείται υπό µορφή 
ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας και δεν περιορίζει τη δυνατότητα χορήγησης στο δικαιούχο 
άλλων ενισχύσεων στο πλαίσιο καθεστώτων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή (µε την 
επιφύλαξη του κανόνα περί συσσώρευσης που περιγράφεται κατωτέρω). 

• Το ανώτατο αυτό όριο ισχύει για τις ενισχύσεις παντός είδους, ανεξάρτητα από τη µορφή 
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υπό την οποία χορηγούνται και τον σκοπό που επιδιώκουν. Η µόνη περίπτωση ενίσχυσης 
που εξαιρείται από το ευεργέτηµα του κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας είναι 
οι εξαγωγικές ενισχύσεις. 

• Ο κανονισµός εφαρµόζεται µόνον για “διαφανείς” µορφές ενίσχυσης, δηλαδή στην 
περίπτωση ενισχύσεων για τις οποίες είναι δυνατόν να προσδιορίζεται εκ των προτέρων 
το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης χωρίς να απαιτείται εκτίµηση κινδύνου. Αυτό 
συνεπάγεται ορισµένους περιορισµούς σε κάποιες µορφές ενίσχυσης, όπως για 
παράδειγµα οι εγγυήσεις. Μόνον εγγυήσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1,5 εκατ. EUR 
µπορούν να καλύπτονται από τον κανονισµό33. 

 
Σωρευτικό αποτέλεσµα  
Το προαναφερόµενο ανώτατο όριο (200 000 ευρώ ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας επί περίοδο 
τριών οικονοµικών ετών) ισχύει για το σύνολο µιας ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας που 
χορηγείται σε µια συγκεκριµένη επιχείρηση. Το όριο µειώνεται στα 100 000 ευρώ στον τοµέα 
των οδικών µεταφορών. 
Όταν χορηγεί ενίσχυση ήσσονος σηµασίας σε µια συγκεκριµένη επιχείρηση, το οικείο κράτος 
µέλος οφείλει να ελέγχει κατά πόσον µε τη νέα ενίσχυση αυξάνεται το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έλαβε η εν λόγω επιχείρηση κατά την υπόψη τριετή 
περίοδο άνω του ανώτατου ορίου των 200 000 ευρώ (ή των 100 000 ευρώ, κατά περίπτωση). 
Το κράτος µέλος έχει την υποχρέωση να δηµιουργήσει τους αναγκαίους µηχανισµούς µε τους 
οποίους να διασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός έλεγχος της µη υπέρβασης του ορίου σώρευσης 
της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους:  
Το κράτος µέλος: 
 
• είτε συγκροτεί κεντρικό µητρώο ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας το οποίο περιέχει πλήρεις 

πληροφορίες σχετικά µε όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν χορηγηθεί από 
οποιαδήποτε αρχή αυτού του κράτους µέλους. 

• είτε ενηµερώνει ρητώς την επιχείρηση σχετικά µε τον χαρακτήρα ήσσονος σηµασίας της 
ενίσχυσης και ενηµερώνεται αναλυτικά από την επιχείρηση σχετικά µε άλλες ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας που έλαβε κατά τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη και κατά το 
τρέχον οικονοµικό έτος. Εν πάση περιπτώσει, το κράτος µέλος εξακολουθεί να είναι 
υπεύθυνο για την εξασφάλιση της µη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης. 

 

                                                 
33 Με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών µελών να κοινοποιούν µεθοδολογίες, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του κανονισµού. 
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