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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το ενωσιακό δίκαιο περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων προβλέπει µια σειρά ευνοϊκών 

ρυθµίσεων υπέρ των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες µπορούν να 

εφαρµοσθούν έµµεσα στην οικογενειακή επιχείρηση λόγω του µεγέθους της. Στο πλαίσιο αυτό, 

ιδιαίτερα σηµαντικό εργαλείο χρηµατοδότησης αποτελούν οι περιφερειακές ενισχύσεις. 

Εντούτοις, το εργαλείο αυτό, λόγω της παρούσας κρίσης χρέους παρουσιάζει σηµαντικές 

καθυστερήσεις και απαιτεί στην ουσία επανεκκίνηση µε την εξεύρεση και κινητοποίηση των 

αντίστοιχων πόρων.  

  

Ι. Εισαγωγικά – εννοιολογικές οριοθετήσεις  

 

Το ενωσιακό πλαίσιο ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων δεν διαθέτει ειδικούς κανόνες 

αναφερόµενους στην οικογενειακή επιχείρηση. Κατά πάγιο και διαχρονικό όµως τρόπο το 

πλαίσιο αυτό προβλέπει ειδικές διατάξεις για τις επονοµαζόµενες µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις (εφεξής : «ΜΜΕ»)
1
. Κατά συνέπεια, δεδοµένου ότι η οικογενειακή επιχείρηση 

θα εµπίπτει κατά κανόνα, λόγω του µεγέθους της, στην κατηγορία της ΜΜΕ
2
 κατά την 

έννοια του ενωσιακού δικαίου, οι σχετικοί ειδικοί κανόνες θα µπορούν να τύχουν έµµεσης 

εφαρµογής σε αυτή. Αυτή είναι η πρώτη εννοιολογική οριοθέτηση της παρούσας 

παρέµβασης. Στο ίδιο πλαίσιο οριοθέτησης, µε αρνητικό τρόπο, προσδιορίζεται ότι δεν 

αποτελεί αντικείµενο της παρέµβασης, λόγω της έκτασής της, η εξέταση των κανόνων που 

διέπουν την χρηµατοδότηση της οικογενειακής επιχείρησης από πόρους διαρθρωτικών 

                                                           
1
 Βλ. Kανονισµό (ΕΚ) 70/2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87-88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές 

ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ΕΕ L 10/13.1.2001, σελ. 33, Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 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 214/3, 9.8.2008, Παράρτηµα Ι και 

Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την 

εσωτερική αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, L 187/1, 26.6.2014, Παράρτηµα Ι 

(εφεξής : ο νέος «Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός – «ΓΑΚ»).  
2
 Βλ. ΓΑΚ, Παράρτηµα Ι, άρθρο 2, σύµφωνα µε το οποίο : «1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των 

οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. 2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 

απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η 

επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ». 
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ταµείων της Ένωσης
3
, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές ρυθµίσεις παρουσιάζουν ευθείες ή 

έµµεσες αναλογίες µε το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων, ιδιαίτερα σε θέµατα ανάκτησης 

παρανόµως καταβληθέντων ποσών επιχορήγησης
4
.    

 

ΙΙ. Η κρατική χρηµατοδότηση της µικρής και µεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ) στο 

ενωσιακό σύστηµα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων.  

 

 α. ∆ιαχρονικές οριοθετήσεις 

 

Η έννοια της κρατικής ενισχύσεως είναι ευρύτερη της θετικής επιδοτήσεως και περιλαµβάνει 

κάθε µορφής κρατικά µέτρα, αποτιµητά σε χρήµα που είναι σε θέση να ελαφρύνουν ή να 

εξαλείψουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις που φέρει, υπό φυσιολογικές συνθήκες, η 

ωφελούµενη επιχείρηση
5
. Έτσι, στην έννοια των κρατικών ενισχύσεων περιλαµβάνονται, 

πέραν των επιδοτήσεων, κάθε είδους φοροαπαλλαγές
6
, απαλλαγές από ασφαλιστικές 

εισφορές, καθώς και κάθε απαλλαγή ή προνοµιακή είσπραξη δηµοσίων γενικά εσόδων, 

οφειλόµενων από επιχειρήσεις
7
. Σηµειωτέον ότι, ενώ ο χαρακτηρισµός ενός µέτρου ως 

κρατική ενίσχυση προϋποθέτει την κινητοποίηση κρατικών πόρων, είναι δυνατό ακόµη και 

ιδιωτικές χρηµατοδοτήσεις να εµπλέκουν µέτρα κρατικής ενίσχυσης, όταν αυτές 

λαµβάνονται χάριν κρατικής στήριξης. Έτσι, λ.χ. συνιστά µέτρο κρατικής ενίσχυσης, η 

παροχή κρατικής εγγύησης υπό προνοµιακούς όρους ακόµη και εάν αυτή παρέχεται, ενόψει 

ιδιωτικής χρηµατοδότησης (π.χ. από ιδιωτική εµπορική τράπεζα)
8
.  

 

                                                           
3
 Βλ. Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 σχετικά µε το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1084/2006, ΕΕ L 347/281, 20.12.2013, Κανονισµό (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά µε τον στόχο «Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, L 347/289, 

20.12.2013 και Κανονισµό (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο 

Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006, ΕΕ L 347/320, 20.12.2013.  
4
 Βλ. επί παραδείγµατι άρθρο 30 Κανονισµού (EK) 1828/2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, L 371/1, 27.12.2006  
5 ∆ΕΕ, 15.3.1994, υποθ. C-387/92, Banco Exterior de España, Συλλ. Νοµολ. 1994, σελ. Ι-877, σκέψη 13, ∆ΕΕ, 

8.11.2001, υποθ. C-143/99, Adria Wien Pipeline, Συλλ. Νοµολ. 2001, σελ. Ι-8365, σκέψη 38 και ∆ΕΕ, 23.3.2006, 

υποθ. C-237/04, Enirisorse κατά  Sotacarbo, Συλλ. Νοµολ. 2006, σελ. Ι-2843, σκέψη 42.  
6 ∆ΕΕ, 12.7.1973, υποθ. 70/72, Επιτροπή κατά Ο∆Γ, Συλλ. Νοµολ. 1973, σελ. 813.  
7
 ∆ΕΕ, 12.10.2000, υποθ. C-480/98, Ισπανία κατά Επιτροπής (υπόθεση «Magefesa»), Συλλ. Νοµολ. 2000, σελ. Ι-

8717, ∆ΕΕ, 12.5.2005, υποθ. C-415/03, Επιτροπή κατά Ελλάδας, Συλλ. Νοµολ. 2005, σελ. Ι-3875 και γενικώς για 

τις µορφές έµµεσων ενισχύσεων, K. BAKON, European Union Law of State Aid, Oxford, 2013, §§ 2.05, σελ. 22-24 

µε τις εκεί διαλαµβανόµενες αναφορές στη νοµολογία και Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Κρατικές Ενισχύσεις – Κοινοτική & 

Εθνική Ρύθµιση, Αθήνα, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ. 17-21.  
8
 Πρβλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές 

ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων, 2008/C 155/02, σηµείο 1.2  
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Κάθε κρατική ενίσχυση δεν απαγορεύεται. Έτσι, είναι δυνατό µια ενίσχυση να θεωρηθεί 

τελικώς συµβιβάσιµη µε την ενιαία αγορά, είτε κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αυτοδικαίως συµβατές ενισχύσεις – άρθρο 107 παρ. 2 ΣΛΕΕ, 

automatic compatibility), είτε κατόπιν διαπλαστικής απόφασης του ίδιου ενωσιακού οργάνου 

(συµβιβάσιµες ενισχύσεις – άρθρο 107 παρ. 3 ΣΛΕΕ, discretionary compatibility). Βάσει του 

άρθρου 109 ΣΛΕΕ, οι εξαιρέσεις του άρθρου 107 παρ. 3 είναι δυνατό να εφαρµόζονται µε 

οµαδοποιηµένο τρόπο. Η µέθοδος αυτή της οµαδοποιηµένης εξαίρεσης
9
 γενικεύθηκε µε την 

εισαγωγή του Κανονισµού (ΕΚ) 800/2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισµός)
10

, ο οποίος 

αντικαταστάθηκε από τον Κανονισµό (ΕΕ) 651/2014 (νέος «ΓΑΚ»)
11

. Οι ενισχύσεις προς τις 

ΜΜΕ εντάσσονται γενικά στο σύστηµα της οµαδοποιηµένης εξαίρεσης του ΓΑΚ. 

Σηµειώνεται ότι το σύστηµα των κανονισµών οµαδικής εξαίρεσης και, ιδιαίτερα το σύστηµα 

των  ΓΑΚ αποτελεί σηµαντικό βήµα για την αποκέντρωση της εφαρµογής του δικαίου των 

κρατικών ενισχύσεων και συνιστά έµµεση «διάβρωση» (erosion) του αποκλειστικού 

χαρακτήρα της αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χορήγηση εξαιρέσεων, 

δεδοµένου ότι οι ΓΑΚ ως Κανονισµοί τυγχάνουν άµεσης εφαρµογής (θετικής ή αρνητικής) 

από το εθνικά δικαστήρια
12

.  

 

 β. Κανόνες για τις ΜΜΕ εκτός ΓΑΚ.  

 

1.- Παροχή εγγυήσεων από το κράτος 

Η νέα Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγγυήσεις περιέχει ειδικούς κανόνες 

για τις ΜΜΕ που αφορούν τόσο στην στοιχειοθέτηση της έννοιας της ενισχύσεως (α. 107 

παρ. 1 ΣΛΕΕ), όσο και σε ότι αφορά στο διάφορο ενισχύσεως και το συµβιβάσιµο αυτών (α. 

107 παρ. 3 ΣΛΕΕ). Προκαταρκτικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι το κατά πόσο µια εγγύηση που 

παρέχεται από το κράτος συνιστά ή όχι κρατική ενίσχυση, θα πρέπει να εκτιµηθεί στο φως 

της εφαρµογής του επονοµαζόµενου κριτηρίου του ιδιώτη επιχειρηµατία – επενδυτή (Market 

Economy Investor Principle – MEIP)
13

. Στην περίπτωση που η εξεταζόµενη εγγύηση θα είχε 

χορηγηθεί υπό παρόµοιες συνθήκες στη συγκεκριµένη επιχείρηση από έναν ιδιώτη επενδυτή 

και εποµένως δεν αποφέρει πλεονέκτηµα στην ωφελούµενη επιχείρηση, η εγγύηση δεν 

συνιστά καν κρατική ενίσχυση. Στην περίπτωση των εγγυήσεων το αποφασιστικό κριτήριο 

για την εξέταση αυτής της προϋπόθεσης συνίσταται στην εισπραττόµενη από τον εγγυητή 

αµοιβή (premium) σε συνάρτηση πάντα µε την πιστοληπτική ικανότητα και την εν γένει 

οικονοµική θέση του υπέρ ου η εγγύηση. Θεσπίζοντας ένα πιο ευνοϊκό καθεστώς για τις 

ΜΜΕ, η Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις
14

 εισάγει ειδικά σε σχέση µε αυτές και σε συνάρτηση 

                                                           
9
 Τους Κανονισµούς οµαδικής απαλλαγής και τους Γενικούς Απαλλακτικούς Κανονισµούς που περιέχουν ως επί 

το πλείστον την ουσιαστική ρύθµιση εκδίδει η Επιτροπή βάσει του Εξουσιοδοτικού Κανονισµού του Συµβουλίου 

(enabling regulation), βλ. Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/98, EE L 142 της 14.5.1998, σ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί 

από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 733/2013, ΕΕ L 204 11 31.7.2013. 
10

 ΕΕ L 214/3, 9.8.2008 
11 EE L 187/1, 26.6.2014.  
12 Για την αµεσότητα εφαρµογής των κανονισµών οµαδικής απαλλαγής ως τέλειων πράξεων του παράγωγου 

δικαίου στο πεδίο κατ’ αντιστοιχία των ενωσιακών κανόνων anti-trust, πρβλ. αντί άλλων Μ-Θ. ΜΑΡΙΝΟ, Η 

διανοµή αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2005,  σελ. 25-28.  
13

 Βλ. Γ∆ΕΕ, 20.9.2012, υποθ. Τ-154/10, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλ. Νοµολ. 2012, ηλεκτρονική δηµοσίευση  

ECLI:EU:T:2012:452, σκέψη 90, επικυρωθείσα από ∆ΕΕ, 3.4.2014, υποθ. C-559/12 P, Γαλλία κατά Επιτροπής, 

Συλλ. Νοµολ. 2014, ηλεκτρονική δηµοσίευση ECLI:EU:C:2014:217.  
14

 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές 



-4 

 

πάντα µε την εκάστοτε πιστοληπτική τους ικανότητα ένα σύστηµα προµηθειών ασφαλούς 

λιµένα (safe harbor). Τεκµαίρεται δηλαδή (οιονεί αµάχητα) ότι, εφόσον για την παρεχόµενη 

εγγύηση καταβάλλεται τουλάχιστον η προβλεπόµενη αµοιβή
15

, δεν υφίσταται στοιχείο 

κρατικής ενίσχυσης. Ας σηµειωθεί ότι και στην αντίθετη περίπτωση (δηλαδή όταν η 

καταβαλλόµενη προµήθεια υπολείπεται του ορίου ασφαλούς λιµένα), το διάφορο ενισχύσεως 

θα υπολογισθεί µε βάση αυτό το όριο
16

. Κατά τα λοιπά, στην περίπτωση που υφίσταται 

ενίσχυση, το συµβιβάσιµο αυτής θα κριθεί κατά τους επιµέρους ειδικούς κανόνες
17

. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα δέχεται εγγυήσεις µόνον εφόσον η κατάπτωσή τους συνδέεται 

συµβατικά µε ειδικούς όρους, οι οποίοι µπορούν να φθάνουν µέχρι την υποχρεωτική κήρυξη 

πτώχευσης της δικαιούχου επιχείρησης ή άλλη παρόµοια διαδικασία. Οι όροι αυτοί θα πρέπει 

να συµφωνούνται µεταξύ των µερών, κατά το αρχικό στάδιο της χορήγησης. Σε περίπτωση 

που κάποιο κράτος µέλος θελήσει να θέσει διαφορετικούς όρους κατάπτωσης της εγγύησης 

από εκείνους που είχαν αρχικά συµφωνηθεί κατά το στάδιο της χορήγησης, η Επιτροπή θα 

θεωρήσει ότι η κατάπτωση της εγγύησης δηµιουργεί νέα ενίσχυση η οποία πρέπει να 

κοινοποιηθεί βάσει του άρθρου 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ
18

.  

 

2. – Οι νέοι κανόνες για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων  

Οι κρατικές στηρίξεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων 

(entreprises en difficulté) συνιστούν κατά κανόνα κρατικές ενισχύσεις (εµπίπτουν δηλαδή 

εννοιολογικά στο στοιχειοθετικό εύρος του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ), αλλά είναι δυνατό – 

υπό ορισµένες προϋποθέσεις – να θεωρούνται συµβιβάσιµες µε την ενιαία αγορά. 

 

Βασική καινοτοµία των νέων Κατευθυντήριων Γραµµών για την αναδιάρθρωση 

προβληµατικών επιχειρήσεων
19

 αποτελεί η δυνατότητα προσωρινής στήριξης 

αναδιάρθρωσης. Η προσωρινή στήριξη αναδιάρθρωσης λαµβάνει τη µορφή στήριξης της 

ρευστότητας µε περιορισµούς ως προς το ύψος και τη διάρκεια, η οποία δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους δεκαοκτώ µήνες. Η δυνατότητα προσωρινής στήριξης παρέχεται µόνο στις 

ΜΜΕ και στις µικρές κρατικές επιχειρήσεις, µε το σκεπτικό ότι αυτές αντιµετωπίζουν 

δεινότερες συνθήκες για την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση συγκριτικά µε τις µεγάλες 

επιχειρήσεις
20

. Ο προσδιορισµός της έννοιας της ΜΜΕ για τις ανάγκες της Ανακοίνωσης δεν 

γίνεται µε αναφορά στον νέο ΓΑΚ, αλλά στην Σύσταση 2003/361/ΕΚ
21

, τούτο όµως δεν 

δηµιουργεί εφαρµοστικά προβλήµατα, δεδοµένου ότι η έννοια της ΜΜΕ στα δύο κείµενα 

ταυτίζεται
22

. Ας σηµειωθεί ακόµη ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι ενισχύσεις για την 

                                                                                                                                                                      

ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων (εφεξής : «η Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις»), 2008/C 155/02.  
15 Βλ. Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις, ό.π., σηµεία 3.3 και 3.5.  
16

 Βλ. Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις, ό.π., σηµεία 4.3 και 4.5 
17

 Βλ. Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις, ό.π., σηµείο 5.2 
18

 Βλ. Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις, ό.π., σηµείο 5.3 
19 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και 

αναδιάρθρωση µη χρηµατοπιστωτικών προβληµατικών επιχειρήσεων, 2014/C 249/01 (εφεξής : «Ανακοίνωση για 

τις προβληµατικές επιχειρήσεις).  
20

 Βλ. Ανακοίνωση για τις προβληµατικές επιχειρήσεις, παρ. 13 
21

 Βλ. ΕΕ L 124/36, 20.5.2003. Αυτό µπορεί να θεωρηθεί παράδοξο, δεδοµένου ότι ο νέος ΓΑΚ τέθηκε σε ισχύ 

την 1η Ιουλίου 2014 (βλ. άρθρο 59 αυτού), ενώ η Ανακοίνωση για τις προβληµατικές επιχειρήσεις την 1η 

Αυγούστου 2014 (βλ. παρ. 135 αυτής).  
22

 Πρβλ. άρθρο 2 του Παραρτήµατος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ, ό.π. και άρθρο 2 του Παραρτήµατος Ι του νέου 

ΓΑΚ  



-5 

 

αναδιάρθρωση και τη διάσωση προβληµατικών ΜΜΕ θα πρέπει να προβλέπονται υπό την 

µορφή καθεστώτων ενισχύσεων
23

. Τούτο για λόγους προβλεψιµότητας και αποτροπής 

στρέβλωσης του ανταγωνισµού συνδεόµενου µε ενδεχόµενο ηθικό κίνδυνο (moral hazard)
24

. 

 

γ. Η  ρύθµιση του νέου ΓΑΚ γενικώς – κατηγορίες / προϋποθέσεις συµβιβάσιµων 

ενισχύσεων 

 

1. – Προκαταρκτικές παρατηρήσεις – κοινά εφαρµοζόµενες διατάξεις 

Η ένταξη στο πεδίο εφαρµογής του νέου ΓΑΚ συνεπάγεται ότι η περιλαµβανόµενη ενίσχυση 

θεωρείται συµβιβάσιµη µε την ενιαία αγορά και απαλλάσσεται της υποχρεώσεως 

κοινοποιήσεως που προβλέπει το άρθρο 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ
25

. Προκειµένου να συµβαίνει κάτι 

τέτοιο θα πρέπει οι απαλλασσόµενες ενισχύσεις – πέραν των ειδικών προϋποθέσεων κάθε 

προβλεπόµενης κατηγορίας – να πληρούν και ορισµένες συγκεκριµένες προϋποθέσεις. 

Συγκεκριµένα : α) πρέπει να µην υπερβαίνουν ορισµένο ποσό (τούτο αφορά στον περιορισµό 

της έκτασης της δηµιουργούµενης νόθευσης του ανταγωνισµού). Τα ποσά για τις 

προβλεπόµενες ενισχύσεις σε ΜΜΕ δίδονται από τον ακόλουθο πίνακα :  

 

-Πίνακας 1 : Όρια Ενισχύσεων προς ΜΜΕ-  

  

Κατηγορία Ενίσχυσης  Προβλεπόµενο Όριο  

Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ  7,5 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ανά 

επενδυτικό έργο 

Ενισχύσεις για την παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών σε ΜΜΕ: 

2 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έργο 

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για συµµετοχή σε 

εµπορικές εκθέσεις 

2 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, ανά έτος 

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για την κάλυψη των 

δαπανών συνεργασίας που οφείλονται στη 

συµµετοχή τους σε έργα 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 

2 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έργο 

 

β) Οι ενισχύσεις πρέπει να χαρακτηρίζονται ως διαφανείς. Ο ΓΑΚ θέτει συγκεκριµένα µη 

αποκλειστικά τεκµήρια διαφάνειας  που αφορούν κυρίως στη µορφή της ενίσχυσης 

(επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου, δάνεια µε επιτόκιο αναφοράς, κ.λπ.)
26

 και γ) η 

απαλλασσόµενη ενίσχυση πρέπει να έχει χαρακτήρα κινήτρου. Κάτι τέτοιο συµβαίνει όταν ο 

δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση ενίσχυσης στο οικείο κράτος µέλος πριν από την 

                                                           
23

 Βλ. Ανακοίνωση για της προβληµατικές επιχειρήσεις, παρ. 104. Για την διαφοροποίηση µεταξύ µεµονωµένων 

ενισχύσεων (individual aid) και καθεστώτων ενισχύσεων (aid schemes), βλ. K. BΑΚΟΝ, European Union Law of 

State Aid, ό.π., παρ. 18.09, σελ. 437.    
24

 Idem.  
25

 Βλ. άρθρο 3 του νέου ΓΑΚ.  
26

 Βλ. άρθρο 5 του νέου ΓΑΚ.  
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έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα
27

. Επίσης, ο ΓΑΚ προβλέπει κοινές 

διατάξεις για τον υπολογισµό της έντασης της ενίσχυσης, κανόνες ενάντια στην σώρευση 

ενισχύσεων, καθώς και κανόνες δηµοσιότητας
28

.   

 

2. – Ειδικότερες κατηγορίες συµβιβάσιµων ενισχύσεων προς τις ΜΜΕ σύµφωνα µε τον νέο 

ΓΑΚ. 

Ο ΓΑΚ προβλέπει συγκεκριµένες κατηγορίες ενισχύσεων που αφορούν στις ΜΜΕ και 

θεωρούνται συµβιβάσιµες προς την ενιαία αγορά. Οι κατηγορίες αυτές δίδονται από τον 

ακόλουθο πίνακα :  

 

-Πίνακας 2 : ΓΑΚ - Κατηγορίες ενισχύσεων για ΜΜΕ-  

 

Κατηγορία Ενίσχυσης  ∆ιάταξη του ΓΑΚ που την προβλέπει  
Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ Άρθρο 17 ΓΑΚ  

Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 

ΜΜΕ 

Άρθρο 18 ΓΑΚ  

Ενισχύσεις για συµµετοχή ΜΜΕ σε 

εµπορικές εκθέσεις 

Άρθρο 19 ΓΑΚ  

Ενισχύσεις για την κάλυψη των δαπανών 

συνεργασίας των ΜΜΕ που συµµετέχουν σε 

έργα ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας 

Άρθρο 20 ΓΑΚ  

Ενισχύσεις για τη χρηµατοδότηση 

επιχειρηµατικού κινδύνου 

Άρθρο 21 ΓΑΚ
29

  

Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις Άρθρο 22 ΓΑΚ  

Ενισχύσεις για εναλλακτικές πλατφόρµες 

διαπραγµάτευσης που ειδικεύονται στις 

ΜΜΕ 

Άρθρο 23 ΓΑΚ  

Ενισχύσεις καινοτοµίας για ΜΜΕ Άρθρο 28 ΓΑΚ  

 

3. – Παρακολούθηση των ενισχύσεων 

Οι απαλλασσόµενες ενισχύσεις βάσει του ΓΑΚ τίθενται σε καθεστώς διαρκούς 

παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
30

. Η Επιτροπή, όταν εκτιµά ότι οι γενικές 

(κοινές) ή οι ειδικές προϋποθέσεις απαλλαγής µιας ενίσχυσης ή ενός καθεστώτος ενισχύσεων 

δεν πληρούνται (πλέον), µπορεί (αφού δώσει στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος την ευκαιρία 

να διατυπώσει τις απόψεις του) να ανακαλεί ολικά ή µερικά (για ορισµένες ενισχύσεις) το 

ευεργέτηµα της απαλλαγής. Συνεπεία αυτού οι ανακαλούµενες ενισχύσεις πρέπει να 

                                                           
27 Βλ. άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του νέου ΓΑΚ. 
28 Βλ. άρθρα 7, 8 και 9 του νέου ΓΑΚ. 
29

 Σηµειώνεται πάντως ότι για τα µέτρα που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει αυτή η διάταξη 

του ΓΑΚ, η Επιτροπή εφαρµόζει τις αρχές που καθορίζονται στην Ανακοίνωσή της «Κατευθυντήριες γραµµές 

σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού 

κινδύνου», 2014/C 19/04. Οι ενισχύσεις αυτές υπόκεινται σε µεµονωµένη κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 108 

παρ. 3 ΣΛΕΕ, βλ. παρ. 15 των Κατευθυντηρίων Γραµµών.  
30

 Βλ. κεφ. ΙΙ, άρθρα 10-12 του ΓΑΚ.  
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κοινοποιούνται κανονικά. Πάντως, η ανάκληση του ευεργετήµατος – για προφανείς λόγους 

ασφάλειας δικαίου – επενεργεί µόνο ex nunc
31

.    

 

δ. Η θέση της ΜΜΕ στην περιφερειακή πολιτική της Ένωσης 

 

Οι ΜΜΕ απολαύουν ενός ειδικού καθεστώτος ευνοϊκής χρηµατοδότησης στο πλαίσιο των 

κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων που αφορούν στην περιφερειακή πολιτική της Ένωσης. 

Προκαταρκτικώς, θα αποσαφηνιστεί η σχέση των νοµοθετικών κειµένων µεταξύ τους και στη 

συνέχεια θα παρουσιαστεί η κατουσίαν ρύθµιση για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των 

περιφερειακών ενισχύσεων.  

 

1. – Σχέση των εφαρµοστέων ενωσιακών κειµένων µεταξύ τους 

Οι περιφερειακές ενισχύσεις ρυθµίζονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ, Τµήµα 1, Υποτµήµα Α΄ του 

ΓΑΚ
32

 και από την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις 

περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020» (εφεξής : «Ανακοίνωση για τις περιφερειακές 

ενισχύσεις»)
33

. Πέραν της διαφοροποιήσεως των δύο κειµένων ως θετικού δικαίου του 

πρώτου και ηπίου δικαίου (soft law) του δεύτερου
34

, τα χαρακτηρίζει σχέση επικουρικής 

εφαρµογής : οι περιφερειακές ενισχύσεις που εντάσσονται στο ρυθµιστικό πεδίο του ΓΑΚ 

απαλλάσσονται κοινοποιήσεως, ενώ αντίθετα οι υπόλοιπες περιφερειακές ενισχύσεις – είτε 

πρόκειται για καθεστώτα ενισχύσεων, είτε για µεµονωµένες (ad hoc) ενισχύσεις – είναι 

κοινοποιήσιµες (notifiable) και επί της ουσιαστικής αξιολόγησης του συµβιβάσιµου 

χαρακτήρα τους από την Επιτροπή εφαρµόζονται οι αυτοδεσµευτικοί κανόνες της 

Ανακοινώσεως για τις περιφερειακές ενισχύσεις
35

.  

 

2. – Κατουσίαν ρύθµιση     

Καταρχάς, σε ότι αφορά στις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις που θεωρούνται 

συµβιβάσιµες βάσει του άρθρου 107 παρ. 3 στοιχ. γ), εν αντιθέσει προς αυτές που βασίζονται 

στο άρθρο 107 παρ. 3 στοιχ. α)
36

, οι ενισχύσεις µπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για 

οποιαδήποτε µορφή αρχικής επένδυσης. Απεναντίας, οι ενισχύσεις σε µεγάλες επιχειρήσεις 

χορηγούνται µόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονοµική δραστηριότητα στη συγκεκριµένη 

                                                           
31 Βλ. και Γ. ΚΑΡΥ∆Η, «Παράνοµες κρατικές ενισχύσεις και έννοµη προστασία των ενδιαφερόµενων τρίτων», 

Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2013, σελ. 53.  
32

 Βλ. άρθρα 13-16.  
33

 2013/C 209/01 
34

 Είναι σαφές εκ του χαρακτήρα του ως κειµένου ηπίου δικαίου (πρβλ. άρθρο 109 ΣΛΕΕ) ότι η Ανακοίνωση δεν 

θα ήταν δυνατό να εισάγει εξαίρεση από την θεσπιζόµενη από το άρθρο 108 παρ.3 ΣΛΕΕ υποχρέωση 

κοινοποιήσεως και αναστολής (standstill). Γενικά για τη θέση του ηπίου δικαίου στην ενωσιακή δικαιοταξία, βλ. 

Κ.Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, «Το Νοµικό Σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2015, σελ. 

88-90 και Ρ.-Ε. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, «Το ήπιο δίκαιο στην έννοµη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Εκδ. Νοµική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012.  
35

 Βλ. Ανακοίνωση για της περιφερειακές ενισχύσεις, παρ. 21-22.  
36

 Η πρακτική διαφορά συνίσταται στο ότι στις περιοχές που εντάσσονται στην διάταξη του άρθρου 107 παρ. 3 

στοιχ. α) επιτρέπονται, κατά κανόνα, µεγαλύτερες εντάσεις ενίσχυσης.  
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περιοχή
37

. Αντίστοιχο κανόνα περιλαµβάνει και η Ανακοίνωση για τις περιφερειακές 

ενισχύσεις
38

. Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι ο ΓΑΚ περιέχει ευνοϊκή ρύθµιση υπέρ των ΜΜΕ 

σχετικά µε την περίοδο υποχρεωτικής διατήρησης (lock-up) της ενισχυόµενης επένδυσης (3 

έτη αντί για 5 που ισχύει για τις µεγάλες επιχειρήσεις)
39

.  

 

Βασικό στοιχείο της ευνοϊκής µεταχείρισης των περιφερειακών ενισχύσεων σε ΜΜΕ είναι το 

γεγονός ότι οι τελευταίες µπορούν να απολαύουν υψηλότερων εντάσεων ενίσχυσης 

συγκριτικά µε τις µεγάλες επιχειρήσεις. Πράγµατι, βάσει της Ανακοίνωσης για τις 

περιφερειακές ενισχύσεις, οι µέγιστες προβλεπόµενες εντάσεις ενίσχυσης
40

 µπορεί να 

αυξηθούν κατά έως και 20 ποσοστιαίες µονάδες για µικρές επιχειρήσεις ή έως και 10 

ποσοστιαίες µονάδες για µεσαίες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση τις ενισχύσεις για µεγάλα 

επενδυτικά σχέδια
41

. Περαιτέρω, οι περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας µπορούν να 

θεωρηθούν συµβατές εφόσον στοχεύουν στον µετριασµό ορισµένων ειδικών δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ σε ιδιαίτερα µειονεκτούσες περιοχές που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) ΣΛΕΕ
42

. Τέλος επισηµαίνεται ότι κατά 

την αίτησή τους για χρηµατοδότηση οι ΜΜΕ δεν είναι υποχρεωµένες να τεκµηριώνουν
43

 µε 

στοιχεία το επονοµαζόµενο αντιπαράδειγµα
44

. Η αποδεικτική αυτή διευκόλυνση λειτουργεί – 

µερικώς τουλάχιστον – ως οιονεί αµάχητο τεκµήριο περί του χαρακτήρα κινήτρου των 

περιφερειακών ενισχύσεων υπέρ των ΜΜΕ.   

 

3. – Η «µεταφορά» στην εσωτερική έννοµη τάξη και το ζήτηµα της χρονικής «υστέρησης». 

Οι εθνικοί περιφερειακοί χάρτες ενισχύσεων εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
45

. O 

Ο ισχύον περιφερειακός χάρτης αναγνωρίζει, σε εκτέλεση και των προαναφερθεισών 

προβλέψεων των Κατευθυντηρίων Γραµµών, ότι οι ΜΜΕ είναι δυνατό να ενισχύονται µε 

αυξηµένες εντάσεις ενισχύσεως, ανεξαρτήτως ενισχυόµενης περιοχής και νοµικής βάσης 

[δηλαδή άρθρο 107 παρ. 3 στοιχ. α) ΣΛΕΕ ή άρθρο 107 παρ. 3 στοιχ. γ) ΣΛΕΕ]
46

. Στο 

πλαίσιο αυτών εκδίδονται από την Ελληνική Πολιτεία οι κατά καιρούς επενδυτικοί νόµοι. Ο 

νέος επενδυτικός νόµος βρίσκεται την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές υπό 

διαβούλευση
47

, ενώ ο ισχύον επενδυτικός νόµος
48

 έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του Ελληνικού 

                                                           
37

 Βλ. άρθρο 14 παρ. 3 του ΓΑΚ.  
38

 Βλ. παρ. 14-15 της Ανακοίνωσης.  
39 Βλ. άρθρο 14 παρ. 5 του ΓΑΚ.  
40

 Βλ. υποενότητες 5.4.1 και 5.4.2 της Ανακοίνωσης για τις περιφερειακές ενισχύσεις.  
41

 Βλ. υπό 5.4.3, παρ. 177 της Ανακοίνωσης για τις περιφερειακές ενισχύσεις.  
42

 Βλ. παρ. 16 της Ανακοίνωσης για τις περιφερειακές ενισχύσεις.  
43

 Βλ. παρ. 66-67 της Ανακοίνωσης για τις περιφερειακές ενισχύσεις.  
44

 Πρόκειται για την εξέταση του τι θα συνέβαινε ένα δεν χορηγούνταν η αιτούµενη ενίσχυση. Σύµφωνα µε την 

παρ. 61 της Ανακοίνωσης : «Η ύπαρξη κινήτρων µπορεί να αποδειχθεί µε βάση δύο σενάρια: 

α) Η ενίσχυση παρέχει κίνητρο για τη λήψη θετικής απόφασης όσον αφορά την πραγµατοποίηση της επένδυσης, διότι 

µια επένδυση, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν επαρκώς κερδοφόρα για τον δικαιούχο, µπορεί πλέον να 

πραγµατοποιηθεί στην οικεία περιοχή (σενάριο 1, απόφαση σχετικά µε την πραγµατοποίηση επένδυσης) ή 

β) Η ενίσχυση παρέχει κίνητρο για την πραγµατοποίηση µιας προγραµµατιζόµενης επένδυσης στην οικεία περιοχή 

αντί σε άλλη, διότι µε αυτήν αντισταθµίζονται τα καθαρά µειονεκτήµατα και το καθαρό κόστος που συνεπάγεται η 

πραγµατοποίηση επένδυσης στην οικεία περιοχή (σενάριο 2, απόφαση σχετικά µε την τοποθεσία)». 
45

 Για την Ελλάδα, βλ. Κρατική Ενίσχυση SA 38450 (2014/N) – Ελλάδα, Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 

2014-2020, Βρυξέλλες 7.5.2014 C(2014) 2642 final.  
46  Ό.π. υπό 2.4, παρ. 11 και υπό 3.3, παρ. 24.   
47

 Η διαβούλευση αυτή θα είναι ανοικτή µέχρι τις 24.9.2015, βλ. σχετικώς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής 

Γραµµατείας Επενδύσεων σε https://www.ependyseis.gr/  
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Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013
49

. Οι ισχύουσες εντάσεις ενίσχυσης ανά 

γεωγραφική περιοχή της χώρας εµφαίνονται στον παρακάτω πίνακα µε επισήµανση των 

αυξηµένων εντάσεων που ισχύουν για τις ΜΜΕ
50

. 

 

-Πίνακας 3 : Ισχύουσες εντάσεις περιφερειακών ενισχύσεων-  

 

Περιφέρειες Νοµοί ΑΕΠ 2007 
(Μεσ. Όρος 

χ%) 

Ζώνες Όρια 
Εγκεκρι
µένου 
ΧΠΕ 

Ποσοστά ενίσχυσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μεγάλες 

Επιχ/σεις 

Μεσαίες 

Επιχ/σεις 

Μικρές 

& Πολύ 

Μικρ.  

Νότιο Αιγαίο Κυκλάδων 114,66 Γ 15% 15% 25% 35% 

 ∆ωδεκανήσου 102,69 Γ 15% 15% 25% 35% 

Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 84,05 Β 15% 15% 25% 35% 

 Φωκίδος 75,54 Β 20% 20% 30% 40% 

 Ευβοίας 81,79 Β 15% 20% 25% 35% 

 Βοιωτίας 148,17 Α 15% 15% 20% 25% 

 Ευρυτανίας 53,45 Γ 20% 15% 30% 40% 

Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης 85,56 Β 30% 30% 35% 40% 

 Χαλκιδικής 78,66 Β 30% 30% 35% 40% 

 Κιλκίς 79,31 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Πέλλας 64,66 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Ηµαθίας 71,55 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Πιερίας 64,44 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Σερρών 56,47 Γ 30% 30% 40% 50% 

∆υτική Μακεδονία Γρεβενών 64,44 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Κοζάνης 92,78 Β 30% 30% 35% 40% 

 Φλώρινας 73,60 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Καστοριάς 68,00 Γ 30% 30% 40% 50% 

Αττική Αττικής 134,48 Α 20% 15% 20% 25% 

Θεσσαλία Λάρισας 76,51 Β 30% 30% 35% 40% 

 Μαγνησίας 87,72 Β 30% 30% 35% 40% 

 Καρδίτσας 54,42 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Τρικάλων 61,75 Γ 30% 30% 40% 50% 

Ιόνια Κέρκυρας 74,78 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Λευκάδας 74,68 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Κεφαλληνίας 91,16 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Ζακύνθου 101,62 Γ 30% 30% 40% 50% 

Κρήτη Ηρακλείου 92,67 Β 30% 30% 35% 40% 

 Χανίων 91,70 Β 30% 30% 35% 40% 

 Λασιθίου 94,61 Β 30% 30% 35% 40% 

 Ρεθύµνης 82,22 Β 30% 30% 35% 40% 

Πελοπόννησος Λακωνίας 65,63 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Μεσσηνίας 67,67 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Κορινθίας 106,36 Β 30% 30% 35% 40% 

                                                                                                                                                                      
48

 Βλ. ν. 3908/2011, ΦΕΚ Α΄8/2011, όπως έχει κατά καιρούς τροποποιηθεί.  
49 Βλ. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 – Ελλάδα, Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013, Βρυξέλλες, 

31.VIII.2006, E(2006) 3867 τελικό. 
50

 Βλ. άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3908/2011. Σηµειώνεται ότι στα επενδυτικά σχέδια του τοµέα µεταφορών 

και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ δεν παρέχονται οι 

προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, βλ. 

άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 3908/2011. 
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 Αρκαδίας 98,06 Β 30% 30% 35% 40% 

 Αργολίδας 78,99 Β 30% 30% 35% 40% 

Βόρ. Αιγαίο Λέσβου 71,88 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Χίου 85,45 Γ 30% 30% 40% 50% 

 Σάµου 72,95 Γ 30% 30% 40% 50% 

Ανατ. Μακεδονία - 

Θράκη 

Καβάλας 76,19 Γ 40% 40% 45% 50% 

 Ξάνθης 64,98 Γ 40% 40% 45% 50% 

 Ροδόπης 57,54 Γ 40% 40% 45% 50% 

 ∆ράµας 63,15 Γ 40% 40% 45% 50% 

 Έβρου 69,18 Γ 40% 40% 45% 50% 

Ήπειρος Ιωαννίνων 78,66 Γ 40% 40% 45% 50% 

 Άρτας 61,64 Γ 40% 40% 45% 50% 

 Πρέβεζας 71,23 Γ 40% 40% 45% 50% 

 Θεσπρωτίας 75,22 Γ 40% 40% 45% 50% 

∆υτική Ελλάδα Αχαΐας 77,48 Γ 40% 40% 45% 50% 

 Αιτ/νίας 60,24 Γ 40% 40% 45% 50% 

 Ηλείας 52,26 Γ 40% 40% 45% 50% 

 

Στην πραγµατικότητα των περιφερειακών ενισχύσεων παρατηρείται ένα φαινόµενο χρονικής 

υστέρησης. Έτσι, υπάρχουν ακόµη έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί και διέπονται από το 

καθεστώς του προηγούµενου επενδυτικού νόµου
51

. Τούτο οφείλεται κυρίως στη 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων λόγω δυσκολιών στην εξεύρεση της ίδιας συµµετοχής 

και της κρατικής χρηµατοδότησης, κάτι που οξύνθηκε λόγω της οικονοµικής κρίσης
52

 ή για 

ορισµένα έργα (λ.χ. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας) και σε διοικητικές / αδειοδοτικές 

δυσκολίες. Η διοίκηση συνεπώς χορηγεί κατά καιρούς παρατάσεις για την ολοκλήρωση των 

έργων και την αποπληρωµή των ενισχύσεων
53

.  

 

III. Συµπεράσµατα 

 

Το ενωσιακό πλαίσιο περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων δεν ρυθµίζει ειδικά τις κρατικές 

χρηµατοδοτήσεις της οικογενειακής επιχείρησης. Το πράττει όµως έµµεσα, µέσω της 

ρύθµισης των Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Γενικώς, οι επιχειρήσεις αυτές 

µπορούν, βάσει του ενωσιακού και του εθνικού εκτελεστικού νοµικού πλαισίου, να 

απολαµβάνουν υψηλότερες εντάσεις ενισχύσεων από τις µεγάλες επιχειρήσεις. Σηµαντικό 

εργαλείο από το οποίο θα µπορούσε να ωφεληθεί η οικογενειακή επιχείρηση είναι αυτό των 

περιφερειακών ενισχύσεων. ∆υστυχώς όµως, λόγω της κρίσης το πλαίσιο αυτό παρουσιάζει 

σηµαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση και χρήζει στην ουσία επανεκκίνησης, αν και 

πρέπει να οµολογηθεί ότι κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζει κυρίως νοµικά (παρά την πολυνοµία 

και τις αλληλεπικαλυπτόµενες ή αλληλοσυγκρουόµενες διατάξεις), αλλά κυρίως πραγµατικά 

προβλήµατα – την εξεύρεση δηλαδή των αναγκαίων – κυρίως – κρατικών πόρων.    

 

                                                           
51 Βλ. ν. 3299/2004, όπως έχει πολλάκις τροποποιηθεί και ισχύει. Το κωδικοποιηµένο κείµενο διαθέσιµο στην 

προαναφερθείσα ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων.  
52

  Βλ. άρθρο 24 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ A΄ 90/2013) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 

4242/2014 (ΦΕΚ A΄ 50/2014). 
53

  Βλ. πρόσφατα ΥΑ αρ. πρωτ. 79271/24-7-2015 διαθέσιµη στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα της Γενικής 

Γραµµατείας Επενδύσεων.  


